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ЧАСТ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

 

1. Възложител 
 
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител чрез обществена 
поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е 
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

(ИО-БАН) с адрес: 
 
гр. Варна,  9000 ул. „Първи май”, № 40  
тел.: 052/370 484 факс: 052/370 483  
Интернет адрес: http://www.io-bas.bg/, електронна поща: office@io-bas.bg 
 
 
2. Предмет на обществената поръчка 

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Класов ремонт на НИК Академик”  

 

3. Обект на настоящата обществена поръчка: 

„Услуга” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3. 

 

4. Вид на процедурата 

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

5. Правно основание за откриване на процедурата:  

чл. 3, ал. 1, т.3, чл. 5, ал. 2, т. 14, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б", чл. 18, ал. 1, т. 1 и във вр. с 

чл. 74 от ЗОП. 

 

6. Фактически основание за провеждане на процедурата: 

НИК „АКАДЕМИК” е многоцелеви, универсален научно-изследователския кораб, 

предназначен за провеждане на научни изследвания на море. За  осигуряване  нормална   

експлоатация   на   плавателното  средство   е  необходимо  да  се извърши  класов  

ремонт  съобразно  изискванията  на  класификационната организация Български  

корабен  регистър и  Изпълнителна   Агенция  ИА –„Морска  администрация” 

 

7. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е: 

Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 1 100 000 лева (един 
милион и сто хиляди лева) без ДДС.  

Съгласно разпоредбите на ЗДДС, доставката на услугата по настоящата 
обществена поръчка се облага с нулева ставка.  

7.1.Финансиране  и начина  на  плащане : 
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Финансирането   по  настоящата  поръчка е чрез отпусната целева бюджетна субсидия 
от Министерския съвет на Република България. 

 

8. Място на изпълнение на поръчката е акваторията на Пристанище Варна в док на 

корабостроителен и/или кораборемонтен завод.      

 

9. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не по- дълъг от 

60 (шейсет) календарни дни, считано от датата посочена като начало на ремонта в 

двустранно подписан между Възложител и Изпълнител Акт за начало на ремонт. 

 

10. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.  

 

11. Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции- НЕ 

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции 

Изпълнението на поръчката касае един обект (моторен кораб), който има 

самостоятелно предназначение. Ремонта на кораба не дава възможност с оглед 

характера на услугата да се обособят отделни позиции. 

 

12. Разходи за поръчката 
Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции 

за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 

независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

 

ЧАСТ ІІ.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Ремонтните работи, предмет на настоящата обществена поръчка следва да бъдат 

изпълнени съгласно ремонтна ведомост, одобрена от възложителя и БКР, и приложена 

към настоящата документация.  

Техническата  спецификация  включва  изискванията  на Възложителя  относно  

съдържанието   и  обхвата на  конкретните  дейности ,попадащи  в обхвата на  предмета  

на  обществената поръчка,  които  следва  да бъдат  извършени   от Изпълнителя 
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Основни ремонтни работи на НИК “Академик” заложени в ремонтната ведомост 

за класв ремонт през 2016 г. 
 

I. РАЗДЕЛ ДАННИ 
 

За класов преглед и освидетелствуване на корпуса, механизмите и ел.обзавеждането 

 

1. Данни за кораба 

 

1.1. Дължина  максимална  55,49 м 

 

1.2. Ширина      9,80 м 

 

1.3. Височина на борда         5,02 м 

 

1.4. Газене празен   3,14 м 

 

1.5. БРТ                  905 

 

1.6. Главен двигател: 

a. тип SKL 8NVD- 48 AU – 1 бр; 

b. мощност 1000 кс; 

c. брой на цилиндрите – 8; 

d. диаметър на цилиндъра – 320 мм;  

e. ход на буталото – 480 мм. 

 

1.7. СДГ 

f. тип 6Ч-18/22 – 2 бр; 

g. мощност – 100 KW; 

h. тип 6Ч N – 18/22 – 2 бр; 

i. мощност – 150 KW. 

 

1.8. Спомагателен котел: 

j. тип КВА-О, 63/5 – 1 бр; 

k. нагревна повърхност – 7,5  м
2
 

l. работно налягане – 0,54 Мра; 

m. производителност – 630 kg/h. 

 

1.9. Генератори: 

n. тип ГСС 114-8М – трифазен; 

o. мощност 187 KW; 

p. напрежение 3 х 400 V / 50 Hz; 

q. обороти 750 об/мин; 

r. кпд, cos=0,8; 

s. тип ГСС 103-8М; 

t. мощност – 125 KW; 

u. напрежение 3 х 400  V / 50 Hz; 

v. обороти 750 об/мин; 
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w. кпд, cos=0,8. 

 

1.10. Винт 

x. диаметър 1950 мм; 
y. брой лопуси – 4;

 

z. стъпка – ВРК;
 

aa. материал – бронз;
 

 

1.11.    Работни часове на механизмите към 12.12.2016г.
 

 

 гл. 

двигател 

агр. № 1 агр. № 2 агр. № 3 агр. № 4 

Oт пускане в експлоатация: 300 333 18 921 23 088 99 237 24 509 

От посл. клас. ремонт:            2 588 1 029 6 137 2 855 2 901 

От посл. моточистка: 2 588 1 029 6 137 2 855 2 901 

 

 

2. Срок на ремонта : 

 

3. Срок на дефектация : 

 

4. Начало на ремонта : 

 

5. Край на ремонта: 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

 

 

 

1. КАПИТАН:  ….....................................              СТ.СУПЕРИНТЕНДАНТ:  

.................................. 

    ( кдп. М. Чолаков )         ( мнм инж. 

Т.Ангелов ) 

 

 

 

2. ГЛ.МЕХАНИК:  ……………..…………..  

             ( инж. Т. Тончев ) 

 

 

 

Дата на изготвяне: 12.12.2016 г. 
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II. РАЗДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ 
 

1. УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО 
 

1.1. Осигуряване на влекачи и работници за осигуряване влизането и излизането в 

ремонтната база и в сухият док; 

Цена на маневрата на час на влекач(влекачите): 

А) в работно време 

Б) след 17 часа в работните дни на седмицата 

В) в събота и неделя и в празничните дни  

 

1.2. Осигуряване на бригада работници,ако се налага, за маневрите на кораба. 

Часова тарифа за работник,както т.1.1.; 

 

1.3. Цена за швартоване и отшвартоване на кораба-еднократно 

 

1.4. Пилот (при необходимост) 

 

1.5. Информация за дневни тарифи за натоварване на стоки и колети 

 

1.6. Химическо обслужване: 

А) Цена за химическо обслужване на кораба в изчистено състояние и издаване на 

свидетелство за “газ фри” и “сигурност за огнева работа” и за целия кораб. 

Б) Цена за допълнително химическо обслужване на кораба, ако се изисква от местните 

правилници 

 

1.7. В пожарните тръбопроводи да се поддържа минимално налягане 

Цени за поддържне на минимално налягане 0,4 МРа: 

-скчване и разскачване в нормално работно време 

-скчване и разскачване извън работно време 

-цена за денонощие за обслужвашо налягане,ако е приложено 

 

1.8. Да бъдат на борда на кораба всички изисквания,свързани с пристанищните 

власти и “Правилника за сигурност при ремонта” 

 

1.9. Да бъде осигурено брегово електрозахранване към ГРТ на кораба 
Параметри: 380V,50Hz 

 

1.10. Осигуряване на охлаждаща вода за корабната хладилна уредба 

Параметри: минимално работно налягане 0,2 МРа; 

Цени за: 

-скчване и разскачване в нормално работно време 

-скчване и разскачване извън работно време 

 

1.11. Инсталиране и работа с въздушни вентилатори и гъвкави тръбопроводи и 

вентилиране на танковете . Дневна тарифа за агрегат; 

 

1.12. Осигуряване на сгъстен въздух,ако се налага 

1.12.1. Скачване и разкачване в нормално работно време 

1.12.2. Скачване и разкачване извън работно време 
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1.12.3. Часова тарифа за снабдяване със сгъстен въздух 

 

1.13. Снабдяване с прясна вода 

1.13.1. Скачване и разкачване в нормално работно време 

1.13.2. Скачване и разкачване извън работно време 

1.13.3. Цена на тон 

 

1.14. Цена при евентуално включване на брегова телефонна връзка 

 

1.15. Ежедневно снемане на отпадъците от кораба.Дневна тарифа 

 

1.16. Изпомпване или изхвърляне на баласт с използуване на помпа от 

изпълнителя. Цена на тон 
 

1.17. Изпомпване и прехвърляне на сантинни води от машинно отделение, 

използувайки екипировка на изпълнителя.Цена на тон. 
 

1.18. Помощ от брегови кран за използуване от собственика. Часова тарифа на 

крана в работно и извънработно време. 
 

1.19. Основните генератори и електродвигатели да се запазят действително 

сухи за целия срок на ремонта. 
 

1.20. Затапване на всички шпигати на кораба по изискване с отвеждащи тръби. 

Параметри: тръби - 10 бр, L=4 м 
 

1.20.1. Общо почистване на кораба след бластирането и края на ремонта. 

1.20.2. Общо почистване на МО и сантините след ремонта. 

1.20.3. Изработване на всички съоръжения(падушки),необходими за докуване на 

кораба съгласно доковия план. 

1.20.4. Осъществяване на швартови, ходови изпитания и девиация на кораба след 

завършване на ремонта. Разходите да бъдат включени в сметката. 

Определете нормална и извънредна часова тарифа за монтьори и бригадир 

(майстор). 
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2. ЦИНКОВИ ПРОТЕКТОРИ   
 

 

Описание –  Л/Б и Д/Б  –  40 бр. 

Тегло на 1бр. – 10 кг. 

       

Тест – външен оглед 

 

 Отговорник: ІІ-ри механик; 

 

А) Материали от изпълнителя. 

 

Б) Материали от ИО. 

 

 

 

2.1. Преглед състоянието на цинковите протектори. При необходимост да се 

демонтират старите и се монтират нови протектори, да се предяви монтажа на 

личния състав и БКР. Общ брой за подмяна – 5 броя; 
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3.  ПОДВОДНА ЧАСТ  
 

Площ на подводната част - 650 м
2
 

 

Възобновяване класа на корпуса 

 

Тест – външен оглед 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя. 

 

Отговорник: Старши.пом.капитан 

 

3.1. Почистване на подводната част с водна струя сладка вода,     

        бластиране – 735 m
2
. Предявявана на БКР за преглед ; 

 

3.2. Извършване на замери с ултразвук и актиране на остатъчна дебелина  

(в района на подводната част) – 500 точки ; 

 

3.3. Подмяна на външна обшивка S=2,5 m
2
, δ=7÷10 mm; 

 

3.4. Да се измие подводната част с вода ниско налягане и се боядиса с два пласта 

антикорозивна и два пласта антифаулинг; 

 

3.5. Наваряване износени шевове - L=3 m. 
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4. ПРОМЕНЛИВ ПОЯС  
 

Площ на променлив пояс - 65 м2; 

 

Тест – външен оглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

Ползване на кран по необходимост; 

 

Отговорник: Старши.пом.капитан 

 

 

4.1. Да се почисти променливия пояс с вода високо налягане и се бластира – клас SА2 ; 

 

4.2.  Извършване на замери с ултразвук и актиране на остатъчна дебелина (в района на 

променливия пояс.) – 100 точки ; 

 

4.3.Да се предяви за оглед на БКР ; 

 

4.4. Да се подмени част от външната обшивка S=2 m
2
, δ=7÷10 mm ; 

 

4.5. Да се измие със сладка вода ниско налягане. Да се нанесат два пласта 

антикорозивна и два пласта антифаулинг ; 

 

4.6. Наваряване износени шевове - L=3 m . 
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5.  НАДВОДЕН БОРД 
 

 

Площ на надводен набор – 359 m2; 

 

Тест – външен оглед; 

 

A) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Старши.пом.капитан; 

 

 

5.1. Да се почисти надводния борд с четка и се бластира S = 60m
2 

; 

 

5.2. Да се измие цялостно с вода; 

 

5.3. Извършване на замери с ултразвук и актиране на остатъчна дебелина 300 точки 

 

5.4. Да се подменят листи от външната обшивка S= 1 m
2
, δ= 7÷10 mm; 

 

5.5. Наваряване износени шевове - L=2 m; 

 

5.6. Да се боядиса с два пласта антикорозивна и два пласта бяла боя. 
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6.  ФАЛШБОРД  
 

Площ на флашброд –  72 м2 

 

Тест – външен оглед 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

Боя от изпълнителя; 

 

Отговорник: Старши пом.капитан 

 

 

6.1. Да се направи дублаж на фалшборда в района на Г – образната рама д/б, S = 1,0 

m
2
, δ= 8 mm; 

 

6.2. Да се изчисти с четка, измие с вода ниско налягане и се боядиса с два пласта 

антикорозивна и два пласта бяла боя. 
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7.  НАДПИСИ И МАРКИРОВКА 
 

Описание - име,пристанище,скала за газене,товарна марка – 12 м
2
 

 

Тест – външен оглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Палубен боцман 

 

 

7.1. Да се изработи и завари на място надпис на латиница  „VARNA” на кърмата с 

височина на буквите 150 мм; 

 

7.2. Да се боядисат с два пласта антикорозивна и два пласта черна боя след 

бластирането. 
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8.  НАДСТРОЙКА  
 

Площ надстройка -280 m2 

 

Тест – външен оглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

Боя- от изпълнителя; 

 

Отговорник: Старши пом.капитан; 

 

 

8.1. Да се изчисти с рашкет и четка, да се измие със сладка вода S=100 m
2
, да се 

боядиса с един пласт антикорозивна боя - S=100 m
2
 и два пласта бяла боя - 

S=280 m
2
. 
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9.  КИНГСТОННИ ШАХТИ И РЕШЕТКИ  
 

 

Площ кингстонни шахти и решетки - 12 м2 

 

Тест – външен оглед;  

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя. 

 

Отговоеник: ІІ-ри механик 

 

 

9.1. Да се демонтират решетките, да се почистят, да се боядисат и се монтират на 

място и да се законтрят; 

 

9.2. Кингстонните шахти да се почистят и боядисат по схемата на подводната  част. 

Да се промушат отворите на серпентините; 

 

9.3. Изпитване за плътност след ремонт на арматурите; 

 

9.4. Да се замерят за остатъчна дебелина съгласно схема 1 – 60 точки; 
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10.  КОТВИ И ВЕРИГИ 
 

Тест – външен оглед; 

 

Местоположение – Л/Б и Д/Б нос. 

Тип котви: “Хол” – 2 бр, тегло – 900 кг., S=10 m
2
 

Верига диаметър: 31 мм, дължина 2 х 177 м, S=250 m
2 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя. 

Боя от изпълнителя: 

 

Отговорник: Палубен боцман 

 

 

10.1. Да се разкачат , обърнат и скачат веригите; 

10.1.1. Да се почистят веригите и котвите от ръжда и боя; 

10.1.2. Да се провери състоянието на контрафорсите и извърши подмяна на 22 

бр. и напластяване на 15 бр. контрафорси ; 

10.1.3. Да се почистят с водна струя в.н. и се боядисат с черна боя; 

10.1.4. Да се маркират с медна тел ключовете и се боядисат с бяла боя; 

10.1.5. Да се предявят на БКР и личния състав; 

10.1.6. Да се монтират обратно на място. 

 

10.2. Да се демонтират, почистят, гресират и монтират обратно два броя глагол 

гак и два броя жвака галса; 

 

10.3. Замерване, актиране износването на веригите. Предявяване на БКР и л.с. 
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11.  ВЕРИЖНИ САНДЪЦИ 
 

 

Площ на верижни сандъци – 8,6 м2 

 

Тест – външен оглед; 

 

Местоположение – Л/Б и Д/Б, нос, 2 бр. 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя. 

Боя от изпълнителя; 

 

Отговорник:  Палубен боцман 

 

 

11.1. Да се оберат, изхвърлят и почистят утайките и водата, V= 0,5 куб.м ; 

 

11.2. Да се израшкаят от ръжда и стара боя  S= 2 м
2 

;
    

 

11.3. Да се изработи и завари на място преграда м/у двете вериги  S = 1,0 m
2
, δ= 12mm ; 

 

11.4. Да се боядисат с 1 (един) пласт боя. 
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12.  БРАШПИЛ  
 

Описание - тип БЧ/ ШПИЛ/ 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя. 

 

Отговорник: Старши пом.капитан 

 

 

12.1. Демонтиране капаците на брашпила – изпълнява личен състав; 

 

12.2. Ремонт по дефектовка; 

 

12.3. Подмяна на ферода по необходимост; 

 

12.4. Монтаж на капаците с нови гарнитури; 

 

12.5. Сборка и монтаж на котвения рудан; 

 

12.6. Да се рихтоват челюстите на спирачките – 4 бр; 

 

12.7. Установяване на котвените вериги във верижните сандъци и свързване; 

 

12.8. Функционално изпитание на котвеното устройство; 

 

12.9. Предявяване на БКР и личен състав; 

 

12.10. Демонтаж на стария, изработване и монтаж на място на предпазителен щит на 

кърмовия шпил с размери - 0.1м х 3.5м. Подмяна на гуменото уплътнение с ново.;   

 

12.11. Лява и дясна котва – ремонт на лентовия спирач, ремонт на камък и щок с 

квадратна резба. Смяна лентов спирач феродо   2 х  Д=1000 мм, Ш= 100мм, деб=15мм; 

 

12.12. Въртоци лентови спирачи (отцепващ/зацепващ) механизъм – подмяна.; 

 

12.13. Контролер на брашпил – подмяна на стойката. ; 

 

12.14. Носови виюшки – 2 бр. смяна спирачни ленти.  
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13.  ПЕРО НА РУЛЯ  
 

Площ на перото на руля – 20 м2 

 

Тест – класов преглед; 

 

А)Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик 

 

 

13.1. Демонтаж перо, балер, оглед от БКР в разглобен вид; 

 

13.2. Да се замери и актира пропадането на перото; 

 

13.3. Да се бластира и боядиса по схемата на подводната част; 

 

13.4. Да се демонтира и след ремонта монтира 1 бр. капак с размер 300-400 mm, 

да се демонтира долния щир, да се почисти, замери, актира, да се предяви на БКР щира 

и втулката. Подмяна на втулката с нова. По обратен път монтаж.; 

 

13.5. Да се подмени лагерната втулка след дефектовка съгласувано с БКР.; 

 

13.6. Да се разконтри и развие пробката за проверка на плътност на перото в 

присъствие на БКР и личен състав. Монтаж обратно пробката на място с ново 

уплътнение.  
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14.   ДЪННА И ЗАДБОРДНА АРМАТУРА 
 

Местоположение – дъно Л/Б и Д/Б; 

 

Тест – класов преглед 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик 

 

 

14.1. Клапаните да се разглобят на място и почистят.; 

         Да се предявят на БКР и личния състав. 

 

14.2. Престъргване лицата на клапаните, припасване; 

         Да се боядисат телата отвътре, да се сглобят с нови набивки и гарнитури; 

         Да се проведе хидравлично изпитание; 

 

14.3. Изброените по-долу клапани да се предявят на БКР и личния състав: 

         - Клинкет   Ду = 200                                            - 4 бр; 

         - Кингстон Ду = 200                                            - 4 бр; 

         - Клапан проходно – запорен Ду = 40               - 8 бр; 

         - Клапан повърхностно – запорен Ду = 40        - 5 бр; 

         - Клапан повърхностно – запорен  Ду = 35       - 7 бр; 

         - Клапан невъзвратен – запорен Ду = 80           - 4 бр; 

         - Клапан ъглов – запорен Ду = 80                      - 4 бр 

         - Филтър Ду = 200                                                - 4 бр с нови гарнитури на капаците 

         - Клапан проходно – невъзвратен Ду = 80         - 4 бр; 

         - Клапан проходно – невъзвратен Ду = 50         - 5 бр; 

 

14.4. Ремонт на захлопки : 

           - Ду = 65                                                              - 3 бр; 

           - Ду = 80                                                              - 4 бр; 

 

14.5. Почистване и промиване наколекторна тръба ø = 200 ; L= 4 m ; 

 

14.6. Ремонт на продухвателните кранове на капаците на филтрите - Ду = 10 – 2 бр.; 

 

14.7. Изработка и монтаж на място на нова клапа на захлопката на задбордния кран на 

фекалната система - Ду = 80. 
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15.  ОПОРЕН ЛАГЕР НА БАЛЕРА 
  

 

Описание - 1 бр. Диаметър  Ø = 200 мм 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик 

 

 

15.1. Преглед състоянието на балера; 

 

15.2. Да се освободи румпела от хидроцилиндрите, да се сапанира и повдигне балера, да 

се застопори. След ремонта да се монтира по обратен ред, да се свърже с 

хидроцилиндрите; 

 

15.3. Да се разглоби салника на балера, да се подмени набивката ( 42 х 42 мм ), L=10 m.  

 

15.4. Да се демонтира опорния лагер, да се разглоби и почисти, да се замери и актира, 

да се предяви на БКР и л.с.; уточняване на място; 

 

15.5. Да се изравнят на струг лицата на двете половинки, да се припасват, да се 

предявят на БКР и личен състав. По технологична документация да се подмени 1 бр. 

капролонова втулка с размери: Д външ. – 320 мм, Д вътр. – 260мм, L= 340 мм. Монтаж 

на лагера на място по обратен път ; 

 

15.6. Да се замери и регулира при необходимост пропадането на перото посредством 

подложка на опорния лагер. 
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16.  ГРЕБЕН ВИНТ 
 

Диаметър 1950 мм, Н-ВРК, брой на перките – 4; 

 

Тест-класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от завода; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик 

 

 

16.1. Преглед състоянието на гребния винт, почистване и полиране. Предявяване на 

БКР и личния състав; 

 

16.2. Да се извърши цветна дефектоскопия на лопусите (по периферията); 

 

16.3. Да се разбие цимента около гайките на обтекателя и да се снеме. Да се маркира 

натягането на гайката на винта, да се снеме винта; 

 

16.4. Да се припасне конуса на винта към гребния вал, да се предяви на БКР и личен 

състав; 

 

16.5. Да се монтират по обратен път  винта, гайката, обтекателя. Предявяване на 

БКР и личния състав; 

 

16.6. Да се замери и актира разстоянието между обтекателя на винта и перото преди и 

след ремонта. 
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17.  ДЕЙДВУДНО УСТРОЙСТВО И ВАЛОЛИНИЯ. 

КОРИДОРНИ (ОПОРНИ) ЛАГЕРИ, МЕЖДИНЕН ВАЛ.    
 

Междинен вал диаметър – 210 mm, дължина - 1705 mm; 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

 

17.1. Да се разглобят 1 бр. опорен лагер; да се почистят, да се замерят и актират 

лагерните шийки. Да се предявят на БКР и личен състав. Да се сглобят лагерите с 

нормални хлабини и нови уплътнителни пръстени, осигурени от изпълнителя 

 

17.2. Да се демонтират и монтират с подмяна на гарнитурите капаците на охлаждащите 

пространства на опорните лагери, да се почистят и да се боядисат с един пласт 

антикорозивна боя; 

 

17.3. Да се почистят фундаментите, подложките и петите на опорните лагери, да се 

постави междинния вал на място, да се стегнат опорните лагери към фундаментите. Да 

се извърши центровка на валолинията грубо в дока и окончателно на вода. 

Предяввяване центровката на БКР и личен състав и актиране. Да се зачистят резбите на 

куплиращите болтове, стягане и законтряне. 
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18.  ВАЛОВА ЛИНИЯ 
 

Гребен вал Ø = 300 мм, дължина 8000 мм; 

 

Тест – класов преглед, БКР; 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик 

 

 

18.1. Проверка пропадането на гребния вал; 

 

18.2. Освобождаване гребния и междинния вал от главния двигател; 

 

18.3. Отваряне на коридорни лагери, замерване на хлабини, актиране, монтиране 

капаците на място 

 

18.4  Демонтаж на носово фланцово съединение на гребния вал и изтегляне на вала 

извън кораба; 

 

18.5. Установяване на гребния вал на струг. Проверка биенето, актиране, хидравлично 

изпитание на гребния вал – винт; 

 

18.6. Полиране шийката на гребния вал при необходимост; 

 

18.7. Проверка прилягането на конуса към гребния винт. Дефектоскопия на конуса; 

 

18.8. Снемане на замери, актиране и струговане на нови капролонови втулки по 

технологична документация - 5 бр. втулки, с размери: Д външ. – 400 мм, Д вътр. – 

280мм, L= 500 мм.; 

 

18.9. Избиване на старите капролонови втулки от дейдвудната тръба; 

 

18.10. Набиване на новите капролонови втулки към дейдвудната тръба; 

 

18.11. Подмяна уплътненията на коридорни лагери, почистване на охлаждащите 

пространства – 2 бр.; 

 

18.12. Монтаж на междинния и гребния валове на място. Стягане и центровка на 

коридорните лагери; 

 

18.13. Монтаж на гребния винт, запресоване към гребния вал, стягане на гайката и 

обтекателя, на хидравлична преса на гребния вал; 

 

18.14. Проверка центровката на валовата линия след изплаване на кораба, въвеждане в 

допустимите норми, набиване пасболтовете във фланцовите съединения; 

 

18.15. Проверка състоянието на опорния лагер; 
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18.16. Подмяна набивките на дейдвуда, доставени от Изпълнителя  – 46 х 46 mm,    L = 

10 m. 
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19.  ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА НА ВРК (СПДУ) 
 

Тест – класов преглед; 

 

Изпълнител- личен състав 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик 

 

 

19.1. Хидравлична преса на ВРК и гребния вал; 

 

19.2. Пълна смяна на гумените уплътнения на ВРК и лагерите; 

 

19.3. Пълна смяна на маслото на хидравличната система ВРК и ступицата :- МХЛ – 32 – 

1000 л; ЕР – 90 – 200 л; 

 

19.4. Ремонт на ступицата с нови уплътнения. Демонтаж и монтаж на предпазителната 

гривна с нова уплътнителна лента; 

 

19.5. Ремонт и стендоване на пневмодатчиците на СПДУ – 5 бр; 

 

19.6. Ремонт и стендоване на изпълнителен механизъм на СПДУ – 1 бр. 
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20.  РУЛЕВО УСТРОЙСТВО 
 

Изпълнител- личен състав; 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик. 
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21.  ПАЛУБНА ЧАСТ, ГЛАВНА ПАЛУБА, ПАЛУБА НА 

БАКА, ПАЛУБА НА ЮТА 
 

Тест – външен оглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя. 

 

Боя от изпълнителя; 

 

Отговорник - Палубен боцман; 

 

 

21.1. Да се замери с ултразвук остатъчната дебелина на палубите. Да се актират 

замерите съгласно схема 1 – 500 точки; 

 

21.2. Рихтоване на люка - 2.0 м х 2.0 м за хладилните помещения и подмяна на шината с 

размери 0.1м х 6.0 м и дебелина 7 мм; 

 

21.3. Подмяна уплътненията и проверка на водоплътност на 3 бр. входни люкови 

закрития, предявяване на БКР  и личен състав; 

 

21.4. Товарен трюм люково закритие – смяна върток затварящо устройство – 1 бр;   

 

21.5. Подмяна на 3 бр. кабелни кутии на лодъчна палуба с обща площ 1,5 кв.м – 

демонтаж, изработване на нови и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.6. Подмяна на капаците вентилационна система на лодъчна палуба д/б с обща площ 

0,5 кв.м – демонтаж, изработване на нови и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.7. Подмяна на носеща греда и капаците на ел. кутията и на колонката за управление 

на носовата хидравлична лебедка по образец с обща площ 0,5 кв.м – демонтаж, 

изработване на нови и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.8. Подмяна на хидравличния маншон на носовата хидравлична лебедка по образец – 

демонтаж, изработване на нов и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.9. Подмяна на предпазен щит на носовата хидравлична лебедка с площ 1,0 кв.м по 

образец – демонтаж, изработване на нов и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.10. Подмяна на носещите стойки на футлярите на ПП оперативни планове л/б и д/б 

по образец – демонтаж, изработване на нови и монтаж на място, сдаване на личен 

състав; 

 

21.11. Fire plan  кутии – изработка нови по образец - 2 бр.; 

 

21.12. Подмяна на стойката на спасителния кръг с димосветещ буй на лодъчна палуба 

л/б с обща площ 2,0 кв.м – демонтаж, изработване на нови и монтаж на място, сдаване 

на личен състав; 

 

21.13. Стойки за спасителни пояси ляв и д/б – 2 бр. подмяна; 
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21.14. Сандъци пиротехника – 2 бр – подмяна на панти ; 

 

21.15. Дублиране ламарината на щормовата врата на аварийния изход на МО с площ – 

1,0 кв.м.; 

 

21.16. Дублиране ламарината на щормовата врата на аварийния изход на бака с площ – 

0,5 кв.м.; 

 

21.17. Дублиране ламарината на навеса на колонките за управление на хидравлични 

лебедки д/б с площ – 1,0 кв.м.; 

 

21.18. Дублиране шините на щормовите врати на вход за надстройката д/б и л/б с обща 

дължина – 2,0 м.; 

 

21.19. Дублиране прага на дървената врата на вход за надстройката л/б и д/б  с 

месингова ламарина с площ  общо – 1,6 кв.м.; 

 

21.20. Дублиране прага на дървената врата на вход за санитарен възел 205 в кабина 206 

на старпома с месингова ламарина с площ – 0,8 кв.м.; 

 

21.21. Дублиране стъпало на преходната стълба на бака л/б – рифована ламарина с 

площ – 1,0 кв.м.; 

 

21.22. Бак - трап към полубак  л/б – смяна стъпенки 3 бр. – рифелова ламарина 600мм х 

250мм х 5мм; 

 

21.23. Подмяна на 15 м тръбни леери Ф=50 мм на надстройката – демонтаж, 

изработване на нов и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.24. Полубак – смяна леери л/б  5 бр.Д=1000мм,диа=50мм +  разпорки Д=500мм,диа 

50мм; 

 

21.25. Леерни стойки – 8 бр. подмяна Л=1000мм диа 50мм; 

 

21.26. Подмяна на тръбен щок за котвения шар с дължина 3 м Ф=50 мм на бака по 

образец – демонтаж, изработване на нов и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.27. Щок за шар -  подмяна Тръба  Д=2500 мм, диа=50; 

 

21.28. Подмяна на 4 бр. стъпала на мачтата - по образец – демонтаж, изработване  

на нов и монтаж на място, сдаване на личен състав;  

 

21.29.  Предна мачта – подмяна и удължаване защитен кожух на кабелите – Д=8000мм, 

Ш=300мм, деб=5мм;  

 

21.30. Подмяна на 3 бр. стъпала на гредата на кърмовата П – образна рама - по образец 

– демонтаж, изработване на нов и монтаж на място, сдаване на личен състав; 
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21.31. Подмяна на стойката на аварийната сигнализация на лодъчна палуба - по образец 

– демонтаж, изработване на нов и монтаж на място, сдаване на личе състав; 

 

21.32. Подмяна на 3 бр.тела на аварийното осветление на палубата на бака и лодъчна 

палуба - по образец – демонтаж, изработване на нов и монтаж на място, сдаване на 

личен състав; 

 

21.33. Летен мостик 

21.34.1. Репитер жирокомпас – подмяна на фундамент дървен; 

21.34.2. Ватер рейс л/б корозирал да се помени – 1л.м.; 

21.34.5. Сандък тифон – панти 8 бр. – подмяна; 

21.34.6. Плот № 9 д/б подмяна фундамент; 

 

21.34. Мостик - филистрини отваряеми – 3 бр.; 

21.35.1. Смяна гуми; 

 

21.35. Капаци малчици – подмяна – 4 бр.ламарина диа 250, д=2 мм.; 

 

21.36. Подмяна на гъбите и решетките на 2 бр. отдушници - Ф=200 мм на лодъчна 

палуба с площ 0,5 кв.м. - по образец – демонтаж, изработване на нови и монтаж на 

място, сдаване на личен състав; 

 

21.37. Подмяна на стойката на  отдушник на кърмата - Ф=200 мм - по образец – 

демонтаж, изработване на нови и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.38. Подмяна на стойките на 2 бр. отдушници на работна палуба - Ф=500 мм - по 

образец – демонтаж, изработване на нови и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.39. Подмяна на стойките на 2 бр. отдушници на лодъчна палуба - Ф=400 мм - по 

образец – демонтаж, изработване на нови и монтаж на място, сдаване на личен състав; 

 

21.40. Отдушник танк ДО № 4  л/б – подмяна отдушна тръба + решетка; 

 

21.41. Полубак -отдушник л/б основа подсилване; 

 

21.42. Кърмови отдушници – 4 бр смяна (корозия в основата); 

-д/б - Д=750мм, диа= 200 мм (шапка по образец); 

-д/б – Д=750 мм,диа=300 мм( шапка по образец); 

-л/б – Д=700 мм,диа=350 мм (шапка по образец); 

-л/б – Д=750 мм,диа = 150 мм (шапка по образец); 

 

21.43. Водоплътни врати вътрешни 2 бр.– прагове – подмяна; 

 

21.44. Водоплътни врати -2 бр. – монтаж на куки; 

 

21.45. Водоплътна врата авариен изход л/б подмяна; 

 

21.46. Димоход авариен изход  от машината д/б –задна водоплътна врата 

възстановяване негоряща изолация,комингс основа – подмяна 600мм; 

 



32 
 

21.47. Фундамент л/б димоход – изрязване и подмяна Д=4000мм,Ш=200мм  деб 5мм.; 

 

21.48. Локер вентилационен отвор 2 бр. ляв и д/б – подмяна капаци 200 х 300 мм; 

 

21.49. Основен вентилацонен проход надстройка - смяна мрежа; 

 

21.50. Кърмови прожектори – смяна стойки – 2 бр.; 

 

21.51. Прожектори д/б и л/б кърма – смяна фундамента; 

 

21.52. Стойка прожектор ляв и десен борд – подмяна 2 бр.; 

 

21.54. Стойка прожектор към кърмата – подмяна; 

 

21.55. Вентилаторни гъби общо на кораба  9 бр.– подмяна на мрежа. 
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22.  САНТИНИ В МАШИННОТО ОТДЕЛЕНИЕ  
 

Площ на сантини в машинното отделение - 210 м
2; 

 

Тест – визуален оглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Машинен боцман 

 

 

22.1. Да се почистят и подсушат сантините в машинното отделение в началото и в края 

на ремонта; 

        -Да се изхвърлят утайки и налеп около 1,5 м
3
; 

        -Демонтаж и монтаж на плитове около 10 м
2
; 

 

22.2. Осушителни кладенци за сантините – 4 бр. х 0,5 м
3
; 

        -Да се изхвърлят утайки около 0,5 м
3
; 

        -Да се почистят и подсушат; 

        -Да се предявят на личния състав; 

 

22.3. Да се изработят и подменят 4 бр. смукатели - Ø= 150 mm; δ = 3 mm и 

тръбопроводи Ø= 80 mm  и L= 2 m. 
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23.  ДЪННИ БАЛАСТНИ ТАНКОВЕ 
 

Танкове – 6 бр., общ обем 150 m
2
; 

Гърловини – 12 бр. 640 х 450 х 12 mm; 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик; 

 

 

23.1. Да се демонтират и монтират с подмяна на уплътнителните гуми  (дебелина   5 

mm) – 12 бр. уплътнения; подмяна на шпилки-30 бр., гайки-30 бр; 

 

23.2. Да се почистят от ръжда и от около 2,5 m
3 

утайки с рашкет и четка и се подсушат 

танковете; 

 

23.3. Да се предявят танковете на БКР и личен състав; 

 

23.4. Да се почистят и прегледат смукателите на баластната система (6 бр.) и се 

ремонтират; 

 

23.5. Да се извършат замери с ултразвук и актиране на остатъчна дебелина на 

баластните танкове – 500 точки; 

 

23.6. Баластните танкове да се пресоват преди слизане от дока – 150 m
3
; 

 

23.7. Демонтаж, ремонт и монтаж на място на главите на мерителните тръби – 6 бр. 
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24. ЦИСТЕРНА ЗА САНТИННИ ВОДИ 
 

 

Площ цистерна за сантинни води - 84 m
2 

; 

 

Тест – вътрешен преглед; 

 

Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик 

 

 

24.1. Демонтаж от място на нивомерната тръба,ремонт/подмяна с нова/.  Монтаж на 

място с ново уплътнение. Работа за достъп. 
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25. ЦИСТЕРНА ЗА ВОДА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НУЖДИ  
 

Обем на цистерна за вода за техничеси нужди - 0,5 m
3 

; 

 

Тест – класов преглед и хидравлични изпитания; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Гърловина – 1 бр. – 600 х 450 х 12 mm; 

 

 

25.1. Да се отвори и затвори 1 бр. гърловина с подмяна на гарнитурата с нова от гума - 5 

mm; 

 

25.2. Да се почистят и изхвърлят вода и утайки от двете цистерни – около 0,2 m
3 

 

25.3. Да се боядисат с епоксидна боя, площ 8 м
2
; 

 

25.4. Заварка на дублажи с площ  1.0 м² и дебелина 5 мм. 
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26.  ТАНКОВЕ ЗА ПИТЕВА И МИТЕВА ВОДА 
 

Тест – класов преглед; 

 

Общ обем 100 м
3
 – 7 бр.; 

 

А) Материали от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІ-ри механик . 
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27.  ГОРИВНИ ТАНКОВЕ ЗА ЛЕКО ГОРИВО  
 

Описание – 9 броя; 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: ІІІ-ти механик; 

 

Танк сепарирано гориво        -   2 м
3
; 

Гърловина 1 бр., - 640 х 450 х 12 мм; 

 

 

27.1. Да се демонтират и монтират 1 бр. гърловина с подмяна на гарнитурата с 

маслоустойчива гума – 5 мм; 

 

27.2. Да се издаде сертификат ”газ фри” за 1 бр. горивен танк; 

 

27.3. Да се почистят и изхвърлят утайки и налеп – общо около 0,5 м
3
. Да се подсуши 

танка; 

 

27.4. Да се предяви танка за преглед на БКР и личен състав;  

 

27.5 Да се подмени смукателен горивен тръбопровод L=2м. Ф58мм. Демонтаж на 

стария, монтаж на новия с подмяна на уплътнението. 
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28.  ГОРИВНИ ЦИСТЕРНИ ЗА ЛЕКО ГОРИВО  
 

Работни цистерни - 2 бр.-3 м
3
; 

Нивопоказателни колонки-2 бр. с по три плоски стъкла; 

Поплавкови нивомери- 2 бр.; 

Гърловини 2 бр.,600 х 450 х 10 мм; 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

 

28.1. Да се демонтират и монтират 2 бр. гърловини с подмяна на гарнитурите с 

маслоустойчива гума – 5 мм; 

 

28.2. Да се издаде сертификат ”газ фри” за 2 бр. горивни цистерни; 

 

28.3. Да се почистят и изхвърлят утайки и налеп – общо около 0,1 м
3
. Да се подсушат 2 

бр. горивни цистерни; 

 

28.4. Да се предявят на БКР и личен състав за вътрешен преглед; 

 

28.5. Да се демонтират и монтират 2 бр. плоски стъкла тип „Клингер” , 2 бр. 

нивопоказателни колонки, да се почистят и монтират с нови уплътнения – 5 мм. Да се 

възстановят 2 бр. липсващи стъкла. 
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29.  МАСЛЕН ТАНК ЗА ЦИРКУЛАЦИОННО МАСЛО НА 

ГЛАВЕН ДВИГАТЕЛ  
 

 

Описание  - 1 бр., 10m3; 

 

Тест – класов преглед, вътрешен преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

 

  



41 
 

30. ГЛАВЕН ДВИГАТЕЛ 
 

Тип: 8 NVD – 48 AU; 

 

Тест – класов преглед ; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник – II-ри механик; 

 

 

30.1. Преглед и стягане на фундаменталните болтове; 

 

30.2. Замерване и актиране на разкепа на коляновия вал преди и след ремонта; 

 

30.3. Демонтаж, ремонт на цилиндровите глави – 8 бр., подмяна на смукателните и 

изпускателните клапани; 

 

30.4. Замерване и актиране на БМГ  - подмяна комплект  сегменти 8 бр.; 

 

30.5. Изваждане на цилиндровите втулки от блока, замерване, актиране и подмяна с 

нови на 8 бр. ; 

 

30.6. Почистване на водното пространство; 

 

30.7. Смяна на цинкови протектори – 3 бр. по 1 кг; 

 

30.8. Набиване на цилиндровите втулки с нови гумени уплътнители; 

 

30.9. Проверка на състоянието на опорния лагер; 

 

30.10. Проверка на състоянието на основни – 3 бр. и мотилеви лагери – 8 бр. и шийки 

на коляновия вал. Презаливане на 3 бр. биелни лагери, механична обработка и пасване 

на място. Замерване, актиране, преглед от БКР за пропадането на коляновия вал.;  

 

30.11. Стягане на основни и мотилеви лагери с нормални маслени слабини; 

 

30.12. Демонтаж, разглобка, подмяна на износени детайли, стендоване и монтаж на 

ГПВН и дюзи на 8 бр. движения; 

 

30.13. Проверка на състоянието на разпределителния вал, актиране; 

 

30.14. Регулировка на газоразпределението;  

 

30.15. Ремонт ВВО и ВМО  - 4 бр х F = 10,8 м
2
 – хидравлична преса. Подмяна на 20 % 

от тръбния сноп. Подмяна преградите на ВВО – 8 бр.;  

 

30.16. Почистване на димохода, компенсатор, колектор и възстановяване на изолация – 

2 m
2
,  смяна на 1 бр. компенсатор, доставка от личен състав; 
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30.17. Ремонт на резервна глава на гл.двигател – 2 бр. ; 

 

30.18. Доставка и монтаж на място на датчик за налягане на охлаждаща система морска 

вода на ГД свързан със светлинна и звукова сигнализация доставена и монтирана от 

завода; 

 

30.19. Демонтаж на азбестовата изолация и подмяна с нова по изисквания на БКР; 

 

30.20. Изработване на горивни филтри от рамада по образец - 2бр.; 

 

30.21. Ремонт и регулировка на редукционен горивен клапан; 

 

30.22. Ремонт и регулировка на термоклапан охлаждане ГД . 

 

 

  



43 
 

31. КОРАБНИ ПОМПИ 
 

Тест – класов ремонт; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник – II-ри механик 

 

 

31.1. Демонтаж от място и снемане на брега; 

 

31.2. Разглобяване, измиване, почистване и актиране. Ремонт по дефектовка. Преглед от 

БКР; 

 

31.3. Разглобка на електромоторите, проверка на състоянието на намотките, изолацията, 

лагерите, при необходимост – ремонт. Преглед от БКР. Тип и брой описани в т. 31.6.; 

 

31.4. Сборка на помпите и електромоторите; 

 

31.5. Монтаж на място; 

 

31.6. Предявяване на помпите в действие пред БКР и личен състав.: 

a. помпа за охлаждаща морска вода за главен двигател тип G-65/2/16-200, Q 

= 40 m
3
/ Н = 25m Н2О – 1 бр.- доставка на нов агрегат, помпа – куплунг – 

електромотор с общ фундамент. Монтаж на място 

b. помпа маслена за ГД 3В8/25-11/106-3 – 2 бр.; 

c. помпа баластна НЦВ 40/20 М – 2 бр.; 

d. помпа маслена за рулева машина НШ-10 – 2 бр.; 

e. помпа за хидравличната система на ВРК – НШ – 46 – 2бр. – доставка 

нови и монтаж на място; 

f. помпа на ступицата; 

g. помпа за битови води-тип-FAX 64/100 Q=2800 l/h , P=1.0Mpa , DDR. 

 

31.7. Изработка на нови куплунги, пасболтове и гумени тампони за помпите  НШ-10 – 2 

бр. и НШ – 46 – 2бр. по образец; 

 

31.8. Демонтаж на старата, доставка и монтаж на място на нова горивоподкачаща помпа 

тип: ШФБ – 1.4/4 – Q=1.3 m3/h; P=40 m H2O . 
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32.  ВЪЗДУШНИ ПУСКОВИ БАЛОНИ 
 

Тест – вътрешен преглед БКР; 

 

Отговорник:  II-ри механик; 

 

32.1. Демонтаж и ремонт на главите на бутилките – 6 бр. и арматура: 

a.  Клапани редукционни ДУ = 20  - 1 бр.; 

                                                ДУ = 10  - 2 бр.; 

b.  Предпазителни клапани   Ф-10  - 2 бр.; 

                                   Ф-5    - 2 бр.; 

                            Ф-3    - 3 бр.; 

                Ф-15  - 1 бр.; 

c. Спирателни                 ДУ = 25  - 2 бр.; 

                                                                ДУ = 18  - 2 бр.; 

                                                                ДУ = 10  - 3 бр.; 

                                                                ДУ = 20  - 2 бр.; 

d. Продухвателни            ДУ = 10  - 5 бр.; 

                                                                ДУ =   6  - 2 бр.; 

 

32.2. Почистване на въздушните бутилки с телена четка от налеп и ръжда; 

 

32.3. Боядисване вътрешно с два слоя маслоустойчива боя (от изпълнителя); 

 

32.4. Монтаж на главите към бутилките, монтаж на арматурата; 

 

32.5. Предявяване в действие пред БКР на следните бутилки за клас: 

a. за ГД, Ø= 600 mm, L= 2000 mm, - 2 бр. Р =3,0 МРа, Обем 0,4 m
3
; 

b. за СГД, Ø= 400 mm, L= 1200 mm, - 3 бр. Р =3,0 МРа, Обем 0,08 m
3
; 

c. за АДГ, Ø= 250 mm, L= 1800 mm, Р =15,0 МРа, Обем 0,05 m
3
. 
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33.    СПОМАГАТЕЛНИ  ДИЗЕЛГЕНЕРАТОРИ    
 

Описание - тип 64-18/22   -1 бр. ;   

 

Тест –класов ремонт; 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник:  II-ри механик 

 

 

33.1. Освобождаване на СДГ от тръбопроводите и арматурата; 

 

33.2. Демонтаж на главите, измиване, почистване, ремонт;  

a. демонтаж, актиране, ремонт на БМГ; 

b. демонтаж на капаците, актиране на основните и биелни лагери; 

c. шлайфане на шийките, стягане с нормални маслени слабини (при 

необходимост); 

d. монтаж, регулировка на смукателни и нагнетателни клапани; 

e. доставка на 4 бр. глави, БМГ – 4 бр. биелни лагери – 4 бр;  

 

33.3. Демонтаж, подмяна на износени детайли и монтаж на   ГПВН – 1 бр. и 6 бр. дюзи;  

 

33.4. Демонтаж, стендуване, подмяна на износени детайли и монтаж на всережимен 

регулатор тип РН–30 – 2 бр.; 

 

33.5. Демонтаж на комбинирани ВВО и ВМО – 1 бр, почистване, ремонт по дефектация, 

хидравлична преса и монтаж на място. Обща площ – 2 м
2
; 

 

33.6. Ремонт на 1 бр. ГПНН ; 

 

33.7. Ремонт на 1 бр. комбинирана охлаждаща помпа; 

 

33.8. Регулировка на газоразпределението; 

 

33.9. Замерване и актиране на разкепа; 

 

33.10. Зареждане на двигателите с масло, подмяна на филтрите, гресиране; 

 

33.11. Запускане на агрегатите, обкатка, натоварване и преглед от БКР; 

 

33.12. Демонтаж на азбестовата изокация и монтаж на нова - 2кв.м по изисквания на 

БКР; 

 

33.13. Демонтаж на 1бр. гърловина на димохода. Ремонт на преградите и 

компенсаторите -3 бр. Монтаж гърловините на място с ново уплътнение. 
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34.  СПОМАГАТЕЛЕН  ПАРЕН КОТЕЛ 
 

                   Тип – КВА – 0,65/5 – 1 бр; 

 

                   Тест –класов ремонт; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: II-ри механик 
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35.   ПАРОПРОВОДИ 
    

Тест – класов ремонт; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: II-ри механик. 
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36.  ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР 
 

Тип К-2-150-2 бр.; 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник:  II-ри механик 
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37.   СИСТЕМА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ 
  

Тест – Класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: II-ри механик; 

 

37.1. Демонтаж, разглобка и ремонт на следната арматура: 

a. клапан проходно запорен                        ДУ = 10  - 14 бр.; 

                                                                                        ДУ = 15  - 3 бр.; 

                                                                                        ДУ = 20  - 1 бр.; 

b. клапан ъглов запорен                               ДУ = 20  - 1 бр.; 

c. клапан проходен невъзвратно запорен  ДУ = 10  - 4 бр.; 

                                                                                     ДУ = 15  - 8 бр.; 

                                                                                     ДУ = 25  - 1 бр.; 

                                                                                     ДУ = 32  - 1 бр.; 

d.  клапан предпазителен                              ДУ = 10-3- 30 МРа - 3 бр.,; 

                                                                                        ДУ = 10-0- 8 МРа  - 3 бр.; 

                                                                                        ДУ = 10-0- 3 МРа  - 1бр.; 

                                                                                        ДУ = 10-6- 15 МРа  - 1 бр. 
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38.  ПРОТИВОПОЖАРНА ВОДНА СИСТЕМА 
 

Тест – класов преглед; 

 

Отговорник – Старши помомощник капитан; 

 

Изпълнител: Личен състав. 

 

 

 

  



51 
 

39.  БАЛАСТНА СИСТЕМА 
 

Изпълнител – Личен състав; 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник:  II-ри механик 
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40.  ОСУШИТЕЛНА СИСТЕМА 
 

 

Тест – класов преглед; 

 

Отговорник: III-ти механик; 

 

Изпълнител: Личен състав . 
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41. СИСТЕМА ЗА ПИТЕВА ВОДА 
 

 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: II-ри  механик . 
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42.   САНИТАРНА СИТЕМА 
 

Тест – класов преглед; 

 

Отговорник: III-ти механик;  

 

Изпълнител: Личен състав . 
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43.  ГОРИВНА СИСТЕМА 
 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: II-ри механик . 
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44.  ГОРИВНИ ЦИСТЕРНИ - ЛЕКО ГОРИВО  
 

Описание – 1 брой; 

 

Тест – класов преглед; 

 

Отговорник : III-ти механик . 
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45.  ЛЕБЕДКИ 
 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: II-ри механик; 

 

45.1. Носова “П”-образна рама; 

45.1.1. Носова лебедка ; 

a. хидравлика – отстраняване течове.Подмяна предпазни кутии на 

разпределителите – 2 бр. – ламарина 1 м2 , дебелина 3 мм; 

b. подмяна носеща греда Д=2000мм квадрат 100ммх100ммх5мм; 

c. смяна кожух верижен механизъм – ламарина 2 мм,изработка по шаблон; 

45.1.2. Демонтаж, проверка и ремонт на клапанната кутия (6 бр. клапани), подмяна на 1 

бр. електронен брояч ; 

45.1.3. Ремонт на кранове „вход - изход” на колонките за управление тип – сферичен 

кран EP – AISI – 3161. Ф тр =30 мм, Рмакс=320 бара -2 бр. и 2 бр.редукционни клапани 

тип  9F 1200 S – 11JT PARCER flao control – 44035 USA; 

 

45.2. “ Г ”-образна рама; 

45.2.1. Доставка и подмяна на 1 бр. хидравличен цилиндър; 

45.2.2. Монтаж на рамата и цилиндъра на място. Доставка и подмяна на 2 бр.шлангове; 

45.2.3. Ремонт на кранове „вход - изход” на колонките за управление тип сферичен кран 

EP – AISI – 3161, Ф тр =30 мм, Рмакс=320 бара -2 бр. и 2 бр. редукционни клапани 9F 

1200 S – 11JT PARCER flao control – 44035 USA; 

 

45.3. “ П ”-образна кърмова рама; 

 

45.4. Носови хидравличен кран “HIAB”-110; 

45.4.1. Доставка и подмяна на уплътненията на хидравличен цилиндър 1бр.  – 

демонтаж, ремонт и монтаж на място; 

45.4.2. Доставка и подмяна на шлангове – 15 бр.; 

45.4.3. Ремонт на на кранове „вход - изход” на колонките за управление тип – сферичен 

кран EP – AISI – 3161. Ф тр =30 мм, Рмакс=320 бара -2 бр. ; 

45.4.4 Демонтаж на старите, доставка и монтаж на новите пулт за управление и лебедка 

; 

 

45.5. Кърмови хидравличен кран “HIAB”-360; 

45.5.1. Доставка и подмяна на уплътненията на хидравличен цилиндър 2 бр.  – 

демонтаж, ремонт и монтаж на място; 

45.5.2. Доставка и подмяна на шлангове – 25 бр.; 

45.5.3. Ремонт на кранове „вход - изход” на колонка управление тип сферичен кран EP–

AISI–3161. Ф тр =30 мм, Рмакс=320 бара -2 бр. ; 

45.5.4. Демонтаж на старите, доставка и монтаж на новите пулт за управление и лебедка ; 

 

45.6. Носова лебедка 2,5т; 

45.6.1. Демонтаж на стария, доставка и монтаж на нов пулт за управление – комплект с 

табло КИП.; 
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45.6.2. Ремонт на кранове „вход - изход” на колонката за управление тип - сферичен 

кран. Ф тр =57 мм, Рмакс=320 бара, L = 255 mm  - 2 бр. ; 

45.6.3 Демонтаж на стария, доставка и монтаж на нов хидромотор тип -      1 бр. ; 

45.6.4. Доставка и подмяна на шлангове – 4 бр.; 

 

45.7. Лебедка 1,5 т д/б 

45.7.1. Демонтаж на стария, доставка и монтаж на нов пулт за управление – комплект с 

табло КИП; 

45.7.2. Ремонт  на кранове „вход - изход” на колонката за управление тип – сферичен 

кран. Ф тр =57 мм, Рмакс=320 бара, L = 255 mm  - 2 бр.  

 

45.8. Двубарабанна лебедка – 5 т; 

45.8.1. Демонтаж на стария, доставка и монтаж на нов пулт за управление – комплект с 

табло КИП; 

45.8.2. Ремонт на кранове „вход - изход” на колонката за управление тип – сферичен 

кран. Ф тр =57 мм, Рмакс=320 бара, L = 255 mm  - 2 бр. 
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46.  ТРЮМЕН СЕПАРАТОР 
 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: II-ри механик. 
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47.   ТИФОН  
 

Описание - Тип ІТВ 250/700 РЕЗ; 

 

Тест – класов преглед;  

 

Отговорник : III-ти механик; 

 

Изпълнител: Личен състав.  
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48.  КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ 
 

Компресор тип – Bitzer – 4DC – 72Y – 40S ; 

Климатичен шкаф тип 67Д; 

 

Тест – класов преглед ; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник:  II-ри механик; 
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49.    ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ 
 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Ел. механик; 

 

 

49.1. Генератори-разглобка, измиване, лакиране; 

 

49.2. Замерване на изолацията; 

 

49.3. Преглед състоянието на лагерите-доставка и подмяна на 4бр.; 

 

49.4. Реглаж на напреженето; 

 

49.5. Преглед динамиката на регулаторите и настройка попретоварване и обратна 

мощност. 
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50 .  ГЛАВНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО (ГРТ) 

И АРТ. 
 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Ел. механик; 

 

 

50.1. Да се проведе мегатест с протокол за БКР; 

 

50.2. Да се демонтират, проверят в лаборатория, настроят, еталонират и монтират 

обратно следните измерителни прибори: 

a. амперметри – 22 бр.; 

b. ватметри – 5 бр.; 

c. волтметри – 10 бр.; 

d. честотомери – 5 бр.; 

e. синхрономери – 2 бр.; 

f. измерители на изолацията – 2 бр. тип “Омега-ИК” и 2 бр. тип “005 

МЕТОНМ” в  ГРТ; 

 

50.3. Подмяна на контактор в АРТ; 

 

50.4. Да се измие и се питегнат връзките на ГРТ И АРТ. 
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51.   КИП и АВТОМАТИКА 
 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Ел.механик; 
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51. ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Ел.механик 

 

 

52.1. Посочените по-долу електродвигатели да се разкачат, снемат, разглобят, почистят 

с електроклийн, подсушат, прегледат, евентуално ремонтират (подмяна на лагери), 

сглобят, поставят на място, центроват и предявят в действие на БКР и личен състав;.: 

1. помпа охлаждане ГД, морска вода – АМ52-2;  7,5 KW; 14,5A; 

2. помпа охлаждане дейдвуда АОМ 42;  4,5 KW; 10,3A; 

3. маслена помпа ГД – 2 бр.,  АО2-42-2;  15 KW; 30A; 

4. баластна (осушителна) – АМ51-2Т;  6 KW; 12,4A; 

5. баластна (резервна)– АМ51-2Т;  6 KW; 12,4A; 

6. електродвигател на рулева машина – 2 бр.; 

7. електродвигател на ВОУ - 1бр. 
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52. АВАРИЕН ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР (АДГ) 
 

Тип ДГА50М2-9Р, трифазен, изх. Напрежение 400 V; 

Мощност 50 KW, обороти ..750 об/мин.; 

 

Тест – междинен ремонт; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник:  Ел. механик;  

 

Изпълнител: Личен състав . 
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53. ЕЛЕКТРО  И РАДИО - НАВИГАЦИОННО 

ОБОРУДВАНЕ 
 

Тест – класов ремонт; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Старши помощник капитан; 

 

Изпълнител: Личен състав; 

        

   

54.1. Преглед и функционални изпитания на радиолокатор RACAL – DECCA; 

 

54.2. Доплеров лаг SIMRAD NL: 

a. ремонт на токоизправителя, предавателната и приемната част на лаг-а; 

b. технически изпитания и замерване параметрите на лага, при 

необходимост –  подмяна на антената с нова; 

c. технически изпитания в реални условия и оценка на точността; 

d. почистване на повърхността на датчиците от раковини и други 

обраствания; 

 

54.3. Изследователски ехолот SIMRAD EА 200: 

a. ремонт и при необходимост подмяна с нова на клавиатурата наехлота за  

въвеждане на данни за настройка ; 

b. почистване на повърхността на датчиците от раковини и други 

обраствания; 

 

54.4. Изследователски комплекс с ехолот SIMRAD EК 60; 

a. възстановяване на комуникацията между компютрите. 
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55.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ 
                  

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Старши помощник капитан 

 

Вътрешни помещения           

 

Общо кабини 

 

55.1. Ремонт на филистрини  Ф334мм. -18 бр. и Ф390мм. – 6 бр ; 

 кабини  : 107, 203, 206, 211, 356, 360, 362, 365, 363, 354, 352, 350, 343, 347, 348, 321, 

336, 331, 324, 326 ;  

 Демонтаж от място. Подмяна на щировете. Изработване на нови гривни от бронз. 

Демонтаж на старите гривни и монтаж на новите на място. Подмяна на профилните 

гумени уплътнения L=35м. Доставка и подмяна на стъкла Ф334мм. - 9бр. и Ф390мм. - 

4бр.  

 

55.1.1 кабина 348 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.2 кабина 343 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.3 кабина 321 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.4 кабина 350 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.5 кабина 352 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.6 кабина  326 – смяна задрайка; 

55.1.7 кабина 354 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.8 кабина 365 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.9 кабина 363 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.10 кабина 356 - смяна гривна 334 мм 2 бр +  наваряване на комонгса или  

смяна  на   2 бр; 

55.1.11 кабина 324 - смяна гривна 390 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.12 кабина 323 - смяна гривна 390 мм;  

55.1.13 кабина 337 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.14 кабина 338 - смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или смяна; 

55.1.15 кърмова баня -- смяна гривна 334 мм +  наваряване на комонгса или 

смяна; 

55.1.16 кухня 3 бр филистрини смяна комингси; 

55.1.17 салет 4 бр. смяна гривни 390 мм + смяна комингси; 4 бр. смяна гривни 

334 мм +смяна комингси; 

55.1.18 хидравлична помпена станция -2 бр. смяна гривни 334 мм + смяна 

комингси; 

 

55.2. Изработка на гривни за филистрини за всички кабини – общо 25 бр; 

 

55.3. Авариен изход машина л/б кърма – циментация на пода,подмяна изолация на 

авариен изход 10 м2, частична подмяна ламарина на коридор авариен изход 1м2; 

 

55.4. Хидравлично отделение – ремонт вратата на коридора; 
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55.5. Пожарен шкаф № 7 – подмяна врати; 

 

55.6. Салет; 

1. -подмяна балатум 32 м2,подова  замазка 3 м2; 
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56.   НАВИГАЦИОННО ИМУЩЕСТВО  
 

Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Старши помощник капитан; 

 

 

56.1. Доставка и монтаж на радионавигационна система, включваща нов радар 

ARPA, електронни карти, адаптиране на съществуващ радар, след необходимите 

ремонтни работи и връзка нов ехолот, датчици и  кабели, както и VHF Marconi 

Marine. Системата да отговаря на новите изисквания след 2018  година и 

одобрени от БКР -> Ship’s Comminications offer. 

 

56.2. Доставка на специализирано и униформено облекло – 20 бр комплекти/ 1 

бр комплект. 
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57.   МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ 

ЕХОЛОТ 
 

 

 Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

B) Модернизацията да се извърши по време на докуването; 

 

Отговорник: Старши помощник капитан. 
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58.   C T D 
 

 

 Тест – класов преглед; 

 

А) Материали и снабдяване от изпълнителя; 

 

Отговорник: Старши помощник капитан; 

 

 

58.1. Калиброване на 6 бр. датчици за налягане. 
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III. РАЗДЕЛ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ 
 

 

 

 

ІІ ЧAСТ 

 

РЕЗЕРВНИ   ЧАСТИ ЗА МЕХАНИЗМИ И 

СИСТЕМИ 
 

1. Корпус 

1.1.1. Подводна част – лист б=7-10мм……………………….……………..S=2,5 м2 

1.1.2. Цинков протектор 10кг................................................................................5 бр. 

1.2. Променлив пояс-лист б=7-10мм.  …………………..…………………..S=3 м2 

1.3. Надводен борд  -лист  б=7-10мм.  …………………..…………………..S=1 м2 

1.3.1. Финистрини Ф400мм...................................................................................5 бр. 

1.3.2. Финистрини Ф350мм....................................................................................5 бр. 

 

2. Кингстонни шахти 

2.1. Шпилки............................................................................................................50 бр. 

2.2. Цинков протектор  2кг.................... ………………………....……………… 8 бр. 

 

3. Верижен сандък  

3.1. Лист б=12мм. ……………………………………………………....……. S=1,5м2   

3.2. Набор греди …………………………………………………………...…..S=1,5м2 

 

4. Брашпил   

4.1. Феродо б=15мм. ; L=1.5м.................................................................................4 бр. 

 

5. Д ЗА (Дънна и задбордна арматура) 

5.1. Ду-25..................................................................................................................1бр. 

5.2. Ду-50..................................................................................................................1бр. 

5.3. Ду-15..................................................................................................................1бр. 

5.4. Ду-20..................................................................................................................1бр. 

5.5. Ду-30..................................................................................................................1бр. 

5.6. Ду-80..................................................................................................................1бр. 

5.7. Ду-40..................................................................................................................1бр. 

5.8. Ду-100................................................................................................................1бр. 

5.9. Ду-200............................................................................................................... 1бр. 

5.10. Ду-150..............................................................................................................1бр. 

5.11. Ду-125..............................................................................................................1бр. 

5.12. Ду-50-захлопка...............................................................................................1бр. 

5.13. Ду-65-захлопка...............................................................................................1бр. 

5.14. Ду-45-шибърен................................. …………………………………….....1бр. 

5.15. Ду-200-шибърен.............................................................................................1бр. 

  

6. Опорен лагер 

6.1. Уплътнителен пръстен – образец………………………………………..... ...8бр. 
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7. Хидравлична система ВРК 

7.1. Хидравлична помпа НШ-50 дясна.................................................................. 2 бр. 

7.2. Набивка лоена 15-15мм; …………………………………………………....L=5м. 

 

8. Рулева машина –Р07 

8.1. Хидравлична помпа НШ-10 дясна................................................................... 2 бр. 

8.2. Набивка лоена 20-20мм; ………………………………………………....…L=5м. 

8.3. Хидравлично масло МХЛ -32.........................................................................200л. 

 

9. Система сгъстен въздух 

 

10. Противопожарна водна система 

10.1. Хидранти............................................................................................................ 5 бр. 

10.2. Набивка 12×12мм; …………………………………………..…………….L=10м. 

10.3. Набивка 6×6мм; ……………………………………………..……………L=10м. 

 

11. Трюмен сепаратор 

11.1. Помпа-електромотор шнекова-Q=1m3/ч........................................................ 1 бр. 

 

12. Хидравличен кран HIAB-110 

12.1. Разпределителна клапанна кутия..................................................................... 1 бр. 

12.2. Шлангове......................................................................................................... 10 бр. 

12.3. Лебедка............................................................................................................... 1 бр. 

 

13. Хидравличен кран HIAB-360 

13.1. Разпределителна клапанна кутия..................................................................... 1 бр. 

13.2. Шлангове.......................................................................................................... 10 бр. 

13.3. Проволка- 15мм.;…………………………………………………………… L=40м. 

13.4. Клапани.............................................................................................................. 5 бр. 

13.5. Тръбопроводи- Ф10-30мм.; ……………………………………...….…… L=10м. 

13.6. Кран сферичен-EP- AISI-3161;Фтр.30мм.;Р=320 бара………….....…..…... 2 бр. 

13.7. Лебедка............................................................................................................... 1 бр. 

 

14. Лебедка носова-RCW-25 

14.1. Хидромотор....................................................................................................... 1 бр. 

14.2. Шлангове............................................................................................................ 6 бр. 

14.3. Верига галова ………………………………………………..…….…........... L=3м. 

14.4. Кран сферичен-Фтр.57мм.; L=25мм; Р=320 бара........................................... 2 бр. 

 

15. Лебедка д/б-RCW-15 

15.1. Шлангове.......................................................................................................... 6 бр. 

15.2. Верига галова- L=3м........................................................................................ 1 бр. 

 

16. Лебедка двубарабанна- RCW-50 

16.1. Шлангове.......................................................................................................... 6 бр. 

16.2. Верига галова- L=3м........................................................................................ 2 бр. 

16.3. Кран сферичен-Фтр.57мм.; L=25мм; Р=320 бара......................................... 2 бр. 

 

17. Хидравлични рами 

17.1.Носова П-обр. рама 
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17.1.1.Шлангове............................................................................................ 4 бр. 

17.1.2.Клапан дроселен................................................................................... 4 бр. 

17.2 Рама Г-обр. д/б 

17.2.1.Шлангове............................................................................................... 2 бр. 

17.2.2.Клапан дроселен.................................................................................... 2 бр. 

17.2.3.Цилиндър................................................................................................ 1 бр. 

17.3.Рама П-обр. кърмова 

 

18.Колонки за управление на лебедките комплект...............................................0 бр. 

 

19.Колонки за управление на рамите комплект.................................................... 0 бр. 

 

20.Капролонови втулки-заготовки Капролон В-твърдост по Бринел-18-26 

20.1. Дейтвудна тръба: Фвътр.-280мм.; Фвън.-400мм; L=450мм......................... 5 бр. 

20.2. Пета на балера     Фвътр.-140мм.; Фвън.-220мм.; L=250мм......................... 1 бр.  

 

21.Набивки лоени: 

21.1.Размер-46х46мм............................................................................................... 10м. 

. 

22.Набивки лоени: 

22.1.Размер-42х42мм................................................................................................. 7м. 

 

23.Главен двигател-SKL-8NVD48AU 

23.1.БМГ 

23.1.1.Сегмент компресорен ляв прорез-07008..................................................... 8 

бр. 

23.1.2.Сегмент компресорен десен прорез-07009............................................... 16 

бр. 

23.1.3.Сегмент маслообиращ-07010...................................... ...............................  8 

бр. 

23.1.4.Сегмент маслообиращ с прорез-07011........................................................ 8 

бр. 

23.1.5.Бутало-07001.................................................................................................. 1 

бр. 

23.1.6.Мотовилка-08001.......................................................................................... 0 

бр. 

23.1.7.Метална подложка б=0.2мм-08012............................................................. 8 

бр. 

23.1.8.Метална подложка б=0.1мм-08012............................................................. 8 

бр. 

23.2.Цилиндрова глава 

23.2.1.Цилиндрова глава комплект-10001............................................................. 0 

бр. 

23.2.2.Смукателен клапан комплект-11901........................................................... 4 

бр. 

23.2.3.Изпускателен клапан комплект-11902........................................................ 4 

бр. 

23.2.4.Направляваща втулка-11003........................................................................ 8 

бр. 
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23.2.5.Заключващ конус-11006............................................................................... 8 

бр. 

23.2.6.Калпачок на клапана-11007.......................................................................... 8 

бр. 

23.2.7.Пускови клапан комплект-12901................................................................. 1 

бр. 

23.2.8.Предпазителен клапан-13901....................................................................... 1 

бр. 

23.2.9.Термометър стрелкови Т=0-600 Сº ............................................................. 0 

бр. 

23.2.10.Термометър за сл.вода Т=0-100 Сº-16013 ................................................ 0 

бр. 

23.3.Дюза 

23.3.1.Дюза комплект-14901.................................................................................... 0 

бр. 

23.3.2.Разпръсквач комплект-14009;14012........................................................... 12 

бр. 

23.3.3.Уплътнителен пръстен-14039..................................................................... 12 

бр. 

23.4.Изпускателен колектор 

23.4.1.Уплътняващ сегмент-18115......................................................................... 12 

бр. 

23.4.2.Гарнитура-18116........................................................................................... 12 

бр. 

23.5.Привод на клапаните 

23.5.1.Кобилица-23030............................................................................................. 2 

бр. 

23.5.2.Кобилица-23020............................................................................................. 2 

бр. 

23.6.Горивна помпа ВН 

23.6.1.Горивна помпа ВН комплект-25911............................................................. 0 

бр. 

23.6.2.Смукателен клапан-25913............................................................................ 10 

бр. 

23.6.3.Нагнетателен клапан-25053......................................................................... 10 

бр. 

23.6.4.Плунжер-25110............................................................................................... 8 

бр. 

23.6.5.Втулка-25111................................................................................................... 8 

бр. 

23.6.6.Тласкач болт-25008........................................................................................ 8 

бр. 

23.7.ВВО и ВМО 

23.7.1.Тръбички........................................................................................................ 20 

бр. 

23.7.2.Капаци............................................................................................................. 4 

бр. 

23.7.3.Цинкови протектори-44702.......................................................................... .8 

бр. 

23.8.Регулатор за обороти 
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23.8.1.Лагер-30027;тип-7204.................................................................................... 0 

бр. 

23.9.Цилиндрова втулка-06001............................................................................................ 2 

бр. 

23.9.1.Уплътнителен пръстен-06002...................................................................... 32 

бр. 

23.9.2.Уплътнителен пръстен м/у цил.глава и цил. втулка-................................ 24 

бр. 

23.10.Прибор за замерване на разкепа................................................................................ 0 

бр. 

 

24. Спомагателни дизелгенератори-6Ч-18/22 

24.1. Глава комплект-01-05-3.................................................................................... 6 бр. 

24.2. Уплътненеие за главата-02-03-17-1............................................................... 10 бр. 

24.3. Смукателен клапан-01-50003          ................................................................. 6 бр. 

24.4. Изпускателен клапан-01-50003       ................................................................. 6 бр. 

24.5. Разпръсквач-96А-24-010-4 ;8х0.3х140............................................................ 6 бр. 

24.6. Елементи за ГПВН-961В-0612-23-030А......................................................... 0 бр. 

24.7.Клапан нагнетателен заГПВН-961В-0612-23-040.......................................... 0 бр. 

24.8.Комбинирана водна помпа-комплект-01-340074........................................... 0 бр. 

24.9.Маслен филтър-Нарва 6-4............................................................................... 20 бр. 

24.10.Горивен филтър-ЕТФ-3................................................................................. 20 бр. 

24.11.Термометър-П-41-160-66................................................................................ 6 бр. 

24.12.Горивоподкачваща помпа-комплект-тип:Ш40-6-16/3-5Т........................... 1 бр. 

24.13.Горивен тръбопровод ВН-01-2101-1............................................................. 6 бр. 

24.14.Горивен тръбопровод ВН-01-2122-1............................................................. 6 бр. 

24.15.Цилиндрова втулка-01-030002-2 .................................................................. 2 бр. 

24.16.Уплътнителен пръстен-01-030013-2............................................................ 22 бр. 

24.17.Антикорозионен пръстен-111-040015........................................................... 8 бр. 

24.18.Гарнитура-01-0509-1....................................................................................... 8 бр. 

24.19.Направляваща втулка-103-050001............................................................... 12 бр. 

24.20.Седло на клапана-01-050009........................................................................ 12 бр. 

24.21.Стопорна гривна-01-050021......................................................................... 12 бр. 

24.22.Пружина-01-050005...................................................................................... 12 бр. 

24.23.Тарелка-103-050002...................................................................................... 12 бр. 

24.24.Втулка-103-050003....................................................................................... 12 бр. 

24.25.Стопорен конус-01-050007.......................................................................... 24 бр. 

24.26.Гарнитура-01-050035-2.................................................................................. 8 бр. 

24.27.Бутало-101120010-5....................................................................................... 2 бр. 

24.28.Шплент-4х50................................................................................................ 24 бр. 

24.29.Лагерна черупка долна-01-120105-1............................................................ 4 бр. 

24.30.Лагерна черупка горна-01-120104-1.............................................................. 4 бр. 

24.31.Сегмент маслообиращ-01-120007.................................................................. 8 бр. 

24.32.Сегмент компресорен-01-120005................................................................. 14 бр. 

24.33.Сегмент компресорен хромиран-01-1200056-1............................................ 6 бр. 

24.34.Сегмент маслообиращ-01-120004-1............................................................... 6 бр. 

24.35.Бутален болт-01-120109-1............................................................................... 2 бр. 

24.36.ГПВН 

24.36.1.Клапан нагнетателен 961В.0612.23.040................................................. 6 бр. 

24.36.2.Пружина-01-500015А............................................................................... 6 бр. 
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24.36.2.Уплътнителен пръстен-961В.0612.23.007............................................ 12 бр. 

24.36.3.Плунжерна двойка-961В.0612.23.030А.................................................. 6 бр. 

24.36.4.Плунжерна пружина-961В.0612.23.023.................................................. 6 бр. 

24.37.Дюза комплект-25-17-2................................................................................. 0 бр. 

24.38.Горивна помпа-2Ч3-07сб-1........................................................................... 0 бр. 

24.39.Пластина-107-200006................................................................................... 24 бр. 

24.40.Плунжерна двойка-16С15-1.......................................................................... 4 бр. 

24.41.Клапан нагнетателен 16С16.......................................................................... 4 бр. 

24.42.Уплътнителен пръстен-1Ч2-0711-1.............................................................. 6 бр. 

24.43.Тъбопровод-01-2101-1................................................................................... 6 бр. 

24.44.Тъбопровод-01-2122...................................................................................... 6 бр. 

 

25.Eлектромеханизми 

25.1.Коректор на напрежение-КН-2230/400В;тегло-1.2кг.за СДГ.................... 1 бр. 

25.2.Блок за управление на възбуждането-LCC-114-8M;400V;N482................ 1 бр. 

25.3.Реле междинно за брашпила по образец...................................................... 1 бр. 

 

26.Резервни части машинно отделение (МО) 

 

27.Резервни части палубни механизми и устроиства  

27.1. Швартово въже  Ф = 52 мм –…........................................................................ 220 м  

27.2. Гумени уплътнители за илюминатори и люкови закрития по образец …... L=70м. 
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ЗАЯВКА БОИ ЗА ДОКУВАНЕТО НА КОРАБА: 

 

 

 
 

ЗАЯВКА БОИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОРАБА: 

№ Наименование Цвят Марка,стандарт К-во Забележка 

1 WILKOTEX  PRIMER REDBROWN  SKG-3500 20  

2 WILKOTEX PRIMER WHITE SKG-9401 120  

3 WILKOTEX BTD WHITE SKK-9010 160  

4 WILKOTEX BTD ORANGE SVE-2004 20  

5 WILKOTEX BTD BLACK SVE-9005 80  

6 WILKOTEX BTD GREEN SVE-6102 160  

7 WILKOTEX BTD SIGNAL RED SKK-3000 60  

8 WILKOTEX BTD YELLOW SKK-1021 20  

9 WILKOTEX BTD BLUE SVE -5010 30  

10 WILKOTEX PRIMER GREY SKG-7101 50  

11 WILKOTEX PRIMER BOF SKG-1501 50  

12  THINER VSK-23 50  

 

  

  

№ Наименование Цвят Марка,стандарт Количество Забележка 

1 WILKOR A/C REDBROWN CRGD-3500            200 1FC A/C- 75mkr 

2 WILKOR A/C BROWN CRGD-8700 200 1FC A/C- 75mkr  

3 ECOMAR A/C OXIDERED CRGD-3559 200 1FC A/F- 

150mkr 

4 WILKOTEX  PRIMER 

REDBROWN  

SKG-3500 80 1FC A/C- 60mkr 

5 WILKOTEX PRIMER WHITE SKG-9401 100 1FC A/C- 60mkr 

6 WILKOTEX BTD WHITE SKK-9010 200 2FC T/C- 50mkr 

7 EPOSIST 2000 BLACK SEP-9005 16  

8 HARPENER THINER SRX-1655 4  

9  THINER VSK-23 50  

10  THINER  VCC-20M 50  

11  THINER EPOXY VEP-47 25  
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ЧАСТ ІІI.  МЕТОДИКА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА  ОЦЕНКА  

НА ОФЕРТИТЕ  

Настоящата  обществена  поръчка   ще  бъде  възложена  по  критерий :”Оптимално  

съотношение качество/цена” . 

1.Показатели  за оценяване : 

А)ТЕХНИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛ  – предложението за изпълнение  на поръчката – с 

относителна  тежест  70 %,  включващ  два  подпоказателя  : 

В оценката  са включени два  подпоказателя ,  както  следва: 

1. К2-  най-къс срок за ремонта- 40 т. . 

2. К3- най- дълъг  гаранционен срок  след  ремонта -30т. 

 

К2= Срок  минимум .дни      х40 

        Срок  на  участник 

Където: 

 К2  - най- къс  срок  за  ремонта  

Срок  мин. дни  - най- ниското предложение   по  критерия  „най- къс  срок  на  

ремонта”  

Срок  участник  дни  е  - предложението на оценявания  участник  по  същият  

критерии  

 

К3=   Срок / гаранционен участник  дни    х 30  

          Срок / гаранционен  максимум дни       

 

Където  : 

К3-най  дълъг   гаранционен  срок  след  ремонта    

Срок гаранционен   участник  дни –  предложението на оценявания  участник  по  

същият  критерии . 

Срок гаранционен   максимум дни  – предложеният  най- дълъг  гаранционен  срок  

след  ремонта  от участниците . 

Оценява  се предложения  от участника  гаранционен срок  за  ремонт  на  НИК 

„Академик” в  календарни  дни  . 

Изчислението на точките  по  изброените подпоказатели  се осъществява  въз  основа  

на експертното  мнение  на  членовете на комисията ,  която  се мотивира , на  базата на 

посочените критерии , по  формулите  за получаване на съответния  брой  точки  . 

Оценката по  този  показател  се прави  на  база  експертна  оценка на предложението   

за изпълнение  на поръчката , предоставено  от участника  в неговото  техническо  

предложение , изготвено съгласно  Ремонтна  ведомост  на  НИК „Академик” 
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Б)ФИНАНСОВ  ПОКАЗАТЕЛ  – предложена  от  участника  цена  за изпълнение  на  

поръчката – с относителна  тежест  30%; 

1.Оценяване по  финансов  показател : 

Числов  израз  на оценката   по  този  показател  са  точките ,  които  се  изчисляват  по  

средната  формула : 

  

К1= Ц.минимум/лв.   х 30 

        Ц.участник /лв. 

 

Където : 

К1 –е  най  ниска  предложена  цена  за  ремонта   

Ц.минимум  -  най  - ниската  ценова  оферта  

Ц.участник   - ценовата  оферта  на  оценявания  участник  по  същият  критерии 

 

В)КОМПЛЕКСНА  ОЦЕНКА :  

1.Определяне на   комплексна  оценка  : 

Комплексната  оценка  на  офертата на  участник  се  изчислява   по  посочените 

показатели  и  съответните им  относителни  тежести   по  следната формула: 

К компл. = К1+К2+К3  

Максималната  възможна   стойност на    Ккомпл. е 100т. 

 

Комисията  определя  оценките  на  офертите  за всеки един от показателите по  

отделно  , след  което  прилага формулата  за  комплексна  оценка . 

К компл. = К1+К2+К3  

След  като  всяка оферта  е  била  оценена  съобразно  посочената Методика  за  

определяне  на  комплексната  оценка , комисията класира  участниците по  степента   

на  съответствие  на  офертите им с предварително  обявените  от  Възложителя  

условия  , като  на  първо  място   бива  класиран  участникът  получил  най- висока  

комплексна  оценка . 

Когато  комплексните  оценки   на  две  или  повече оферти  са  равни  , с предимство  

се  класира  офертата ,  в която  се  съдържа   по  изгодни  предложения   преценени  по  

реда   посочен  в  чл.58, ал.2 от Правилника  за  прилагане  на  ЗОП (ППЗОП). 

Комисията провежда  публично  жребий за  определяне  на  изпълнител  между  

класирани  на  първо  място  оферти,  ако  участниците не  могат  да  бъдат  класирани   

в съответствие  с  чл.58,  ал.2 от ППЗОП. 

Забележка:Участник, който в своята оферта, Предложение за изпълнение на поръчката 

не е посочил определена  част от изложението  и  не е  спазил изискванията  на 

Възложителя , съгласно  документацията  за  участие, ще  бъде  предложен  за  

отстраняване .  
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ЧАСТ  ІV.  УСЛОВИЯ  ЗА УЧАСТИЕ  В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА 

 

1.Общи  условия . 

1.1. В процедурата за възлагане  на обществената   поръчка  може  да  участва  като  

подаде  оферта  всяко  българско  или чуждестранно  физическо   или  юридическо  

лице   или техни  обединения, както  и  всяко  друго  образувание , което  има право  да  

изпълнява  услуги , съгласно  законодателството на  държавата ,в която  то е  

установено.Участникът не  може  да  бъде  отстранен  от  процедурата за  възлагане на 

обществената поръчка  на основание  на  неговия  статут или правната му  форма , 

когато  той  или участниците  в обединението  имат  право   да предоставят  съответната 

услуга   в държавата членка  в която  са установени . 

1.2.Участниците – юридически  лица  в  процедурата  се  представляват  от  законните  

си  представители  или  от  лица , специално  упълномощени   за участие в  

процедурата, което  се  доказва   с нотариално  заверено  пълномощно . 

1.3.В  случай  , че участникът е  обединение ,  което  не  е  юридическо  лице : 

1.3.1.Участникът  представя  копие  на документ  от  който  е  видно  правното 

основание  за  създаване на  обединението, а  когато  в документа  не  е посочено  

лицето , което  представлява  обединението – и  документ , подписан  от участниците в 

обединението , в който  се  посочва  представляващия. Възложителят  не  изисква   

обединенията  да  имат  определена   правна  форма ,  за  да могат  да  представят  

оферта; 

1.3.2.В акта  за  създаване  на  обединението   трябва  да  бъде  посочена  следната  

информация  : 

-права  и  задължения  на  участниците  в обединението; 

-разпределение  на отговорността  между  членовете  на  обединението  ; 

-дейности  ,  които  ще  изпълнява  всеки  член  на обединението; 

-определяне   на  партньор ,  който  ще представлява  обединението (може  да  бъде  

направено   и  в  отделен /обособен  документ); 

-уговорена  солидарна  отговорност  между  членовете на  обединението; 

1.3.3.Не  се  допускат  промени  в състава  на  обединението  след  подаване  на 

офертата; 

1.3.4.Когато  не  е приложено   копие  на  акта   за  създаване  на  обединение  или  е  

приложен акт  , но липсва  изискуемото по  точка  1.3.2. съдържание   или съставът  на  

обединението се е  променил след  подаването  на офертата -  участникът ще  бъде  

отстранен  от участие  в настоящата обществена  поръчка  и  офертата  му  няма  да  

бъде  разгледана . 

1.3.5.При  участия  на обединения  ,които  не  са юридически  лица  съответствието  с 

критериите за подбор  се  доказва   от  обединението  - участник ,  а  не  от  всяко  от 

лицата ,включени  в него ,   с изключение  на съответна  регистрация  , представяне  на 

сертификат  или друго  условие необходимо  за изпълнение на поръчката , съгласно  
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изискванията  на нормативен   или административен  акт  и  съобразно   

разпределението  на  участието   на  лицата  при  изпълнение  на  дейностите , 

предвидено  в договора  за създаване  на  обединението  . 

1.3.6.Клон  на  чуждестранно  лице  може  да  е  самостоятелен  участник    в 

процедурата , ако може  самостоятелно   да  подава оферти   и  да сключва  договори   

съгласно  законодателството на  държавата, в  която   е установен .Ако  за  доказване  

критериите  за подбор в (Раздел ІV, т.6 от  настоящата документация ), клонът  се 

позовава  на ресурсите на търговеца,  клонът  представя  доказателства, че при  

изпълнение  на поръчката  ще има  на  разположение  този  ресурс. 

1.3.7.Лице,  което участва  в обединение   или е  дало  съгласие   да бъде подизпълнител  

на  друг участник , не  може  да представя  самостоятелна  оферта .В процедура  по  

възлагане на обществена поръчка  едно  физическо или  юридическо  лице  , може  да 

участва  само  в едно  обединение . 

1.3.8.Свързани  лица  по  смисъла  на  §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП  

не  могат  да  бъдат самостоятелни участници  в настоящата процедура . 

2.Лично  състояние  на участниците , основание за отстраняване .   

2.1.Възложителят  отстранява от участие  участник , за когото  е  на лице  поне едно  от 

следните обстоятелства, посочени в  чл.54, ал.1 , т.1-7  от ЗОП,  възникнали преди  или 

по  време на процедурата . 

2.2.Основанията  по  чл.54, ал.1,т.3  няма  да се прилагат  когато : 

2.2.1. се  налага  да  се защитят  особено важни  държавни  или обществени интереси ; 

2.2.2. размерът  на  неплатените дължими  данъци  или социално  осигурителни  вноски   

е  не  повече  от 1  на  сто  от сумата   на годишния  общ  оборот  за последната 

приключена  финансова  година. 

2.3.Основанията  за отстраняване  по  чл.54, ал.1 , т.1 , т.2 и  т.7 от  ЗОП   се отнасят  за : 

2.3.1.лицата  , които представляват  участника , членовете на управителни  и надзорни  

органи  , както  следва : 

-при  събирателно  дружество  - лицата по  чл.84, ал.1 и  чл.89 , ал.1 от Търговския  

закон; 

-при  командитно  дружество – неограничено отговорните  съдружници по  чл.105 от 

Търговския  закон ; 

-при  дружество  с  ограничена отговорност  - лицата по  чл.141, ал.1 и  ал.2 от 

Търговския закон , а  при   еднолично  дружество  с ограничена отговорност  лицата  по  

чл.147,ал.1 от Търговския  закон ; 

-при  акционерно  дружество  - лицата по  чл.241, ал.1 , чл.242, ал.1  и  чл.244, ал.1 от 

Търговския  закон ; 

-при  командитно  дружество  с акции – лицата по  чл.256 във  връзка  с  чл.244, ал.1 от 

Търговския  закон ; 

-при  едноличен  търговец – физическо  лице  - търговец; 

-при  клон  на  чуждестранно  лице  - лицето  , което  управлява  и  представлява  клона  

или  има  аналогични  права   съгласно  законодателството на  държавата  ,  в  която  

клонът  е  регистриран; 
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-прокуристите , когато  има  такива ; 

-в останали  случаи, включително  за чуждестранните  лица – лицата ,които 

представляват , управляват  и  контролират участника ,  съгласно   законодателството 

на  държавата  ,в  която  са  установени; 

2.4.Лицата, които  имат  правомощия  да  упражняват  контрол  при  вземане  на 

решение   от  лицата   по  т.2.3.1.,а  именно  -  лица със  статут  който  им позволява  да 

влияят  пряко  върху  дейността   на предприятието  по  начин , еквивалентен  на този  

валиден  за представляващите  го лица  , членовете на  управителните   или надзорните  

органи . 

2.5.Когато  участник  в процедурата е  обединение  от  физически  и / или юридически  

лица  и  за  член  на  обединението  е  налице някое  от  основанията  за  отстраняване   

по  т.2.8, Възложителят отстранява  участника  от  процедурата . 

2.6.Когато  участник е  посочил , че при  изпълнение  на поръчката  ще използва  

капацитета  на трети  лица  за  доказване  на  съответствието   с критериите  за подбор и  

/ или ,  че  ще използва  подизпълнители,  основанията за  отстраняване   по  т.2.1 и  2.8  

важат  и  за  тях  и липсата им  следва  да бъде  декларирана. 

2.7.Основанията  за  отстраняване   се  прилагат  до  изтичане  на   следните срокове : 

 2.7.1. 5(пет)  години  от  влизане  в  сила на  присъдата – по  отношение на 

обстоятелства  по  чл.54,  ал.1 , т.1 и т.2  от ЗОП  освен  ако  в  присъдата не  е  посочен  

друг  срок; 

2.7.2. 3(три) години  от  датата на настъпване  на обстоятелствата   по  чл.54, ал.1, т.5, 

буква  „а”  и  т.6 ,  освен ако  факта  , с който е установено  обстоятелството е  посочен в 

друг  срок. 

2.8. На  основание   чл.3 , т.8  от Закона  за  икономическите и  финансовите отношения  

с  дружествата , регистрирани  в юрисдикции с преференциален  данъчен  режим , 

свързаните с  тях лица  и  техните  действителни  собственици,  на  дружества, 

регистрирани  в юрисдикции  с преференциален данъчен режим ,  и  на  свързаните  с  

тях  лица  се  забранява   пряко  или  косвено  да  участват  в процедури  по  възлагане   

на обществени  поръчки   по  ЗОП   и нормативните  актове  по  прилагането  му,  

независимо  от  характера  и  стойността  на  обществената поръчка , включително и  

чрез  гражданско  дружество /консорциум, в  което  участва  дружеството  регистрирано  

в  юрисдикция   с преференциален  данъчен  режим, освен ако не  са  налице  

основанията  по  чл.4 , от горепосочения  закон . 

3.Мерки  за доказване  на надеждност  

3.1.Участникът за когото  са  налице основанията  по  чл.54, ал.1 и посочените от 

Възложителя обстоятелства  по  чл.55 , ал.1 от ЗОП  има  да право  да представи  

доказателства, че преди  подаване  на  офертата  е  предприел  мерки  , които  

гарантират  неговата надеждност ,  въпреки наличието  на съответното  основание  за 

отстраняване .За тази  цел  участникът  може  да  докаже , че : 

3.1.1.е  погасил задълженията  си   по  чл.54, ал.1 , т. 3  включително  начислените 

лихви   и  / или  глоби   или  че  те  са разсрочени , отсрочени   или обезпечени ; 

3.1.2.е  платил или  е  в  процес на изплащане  на  дължимото обезщетение  за всички  

вреди,  настъпили  в резултат  от  извършеното  от  него  престъпление  или  

нарушение; 
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3.1.3.е  изяснил изчерпателно  фактите  и  обстоятелствата, като активно  е  съдействал  

на  компетентните органи , и е  изпълнил  конкретни  предписания   , технически  ,  

организационни  и  кадрови  мерки,  чрез  които  да се предотвратят  нови престъпления  

или нарушения; 

3.2.Като  доказателства  за  надеждността   на  участника  се представят  следните 

документи  : 

3.2.1.по  отношение  на  обстоятелствата  на т.3.1.1.  и  т.3.1.2. – документ  за извършено  

плащане  или споразумение  , или  друг  документ , от  който  да е  видно, че  

задълженията  са обезпечени  или  ,ч е  страните  са  договорили  тяхното  отсрочване  

или  разсрочване ,  заедно  с погасителен план  и/или  с посочени дати за окончателно  

изплащане на  дължимите задължения  или  е  в  процес   на изплащане  на дължимото   

обезщетение ; 

3.2.2.по отношение  на  т.3.1.3. – документ  от  съответния  компетентен  орган  за 

потвърждение  на  отписаните  обстоятелства; 

3.3.В  случай , че  предприетите от  участника  мерки  са достатъчни  за  да  се  

гарантира  неговата  надеждност , Възложителят  не го   отстранява  от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне  на предприетите мерки  за надеждност  и 

представените  доказателства  се  посочват  в  решението  за  класиране  или  за  

прекратяване  на  процедурата, в  зависимост от   вида  и етапа  на който  се намира  

процедурата ;  

4.Деклариране на липсата  на основание  за отстраняване . 

4.1.При  подаване  на оферта   участникът  декларира  липсата на основания  за  

отстраняване  чрез  предоставяне   на   единен  европейски   документ  за  обществени  

поръчки (ЕЕДОП).В него  се  предоставя  съответната  информация,   изискана  от  

Възложителя  и се посочват   националните  база  данни , в които  се съдържат  

декларираните  обстоятелства, или  компетентните  органи , които  съгласно  

законодателството на  държавата , в която участникът  е  установен,  са  длъжни  да 

предоставят  информация. 

Участникът  следва  да  представи  (декларира  в част ІІІ.,б.”Г” от   Единния  

европейски   документ   за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата  на основания  по  

чл.3, т.8  от Закона  за икономическите и  финансовите отношения  с  дружествата , 

регистрирани  в юрисдикции  с преференциален  данъчен  режим , свързаните с  тях  

лица  и  техните   действителни  собственици. 

Участникът декларира   липсата на  основания  за  отстраняване  по  т.2.8.  ,чрез  

представяне  на  декларация  по  чл.3,т.8 и  чл.4 от Закона   за  икономическите  и  

финансовите отношения  с  дружествата, регистрирани  в юрисдикции с 

преференциален  данъчен  режим , свързаните  с  тях  лица   и  техните  действителни  

собственици(по  Образец №11).Това   е валидно   и  за всеки  член  на обединението . 

4.2.Когато изискванията  по  чл.54,ал.1,  т.1 , т.2  и  т.7  се отнасят  за  повече от едно  

лице ,  всички  лица  подписват  един  и  същ ЕЕДОП.Когато е  налице  необходимост  

от  защита  на личните  данни   или  при  различие  в  обстоятелствата , свързани  с 

личното  състояние,  информацията относно  изискванията  по   чл.54,ал.1,  т.1 , т.2  и  

т.7, се  попълват  в отделен ЕЕДОП  за  всяко  лице или  за  някой  лица.В случаи  

когато  се подава  повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата , свързаните с критериите  за  

подбор  се  съдържат  само  в ЕЕДОП, подписан от  лице ,  което  може  самостоятелно   

да представлява  съответния  стопански  субект . 
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4.3.Когато  участникът е  обединение,  за  всеки един  от участниците  в обединението  

следва  да  се  представи   отделен  ЕЕДОП  и  декларация  по  Образец №11 (чл.3 , т.8- 

ЗИФОДРЮПДР). 

4.4.Участниците  при поискване  от  страна на Възложителя , са  длъжни  да представят  

необходимата информация   относно  правно  - организационната  форма ,   под  която  

осъществяват  дейността  си , както  и  списък  на  всички  задължени  лица  по  смисъла  

на  т.2.4 независимо от  наименованието  на органите, в които  участват или  

длъжностите  които  заемат. 

4.5.Когато участникът е  посочил , че  ще използва  капацитета  на  трети  лица за  

доказване  на съответствието   с критериите  за подбор  или  ще  използва  

подизпълнители  за  всяко от тези  лица  се  представя  отделен ЕЕДОП ,   който  

съдържа  информация относно  липсата на  основания  за  отстраняване   и  декларация  

по  Образец №11 (чл.3,  т.8 ЗИФОДРЮПДР) . 

4.6.Участниците  са длъжни  да  уведомят   писмено  Възложителя  в  три  дневен срок 

от  настъпване  на обстоятелството  по  т.2.1  или на обстоятелството   по  чл.101 от 

ЗОП . 

5.Други  основания  за отстраняване. 

Извън гореописаните  основания  за отстраняване, Възложителят отстранява от  

процедурата :  

5.1.Участник, който  не  отговаря   на  поставените критерии  за  подбор  или неизпълни  

друго  условие,  посочено  в Обявлението  и  документацията  за обществената поръчка;    

5.2.Участник ,който  е  представил оферта , която  не  отговаря  на : 

5.2.1.предварително  обявените условия  на поръчката ; 

5.2.2.правилата и  изискванията  свързани  с околната среда ,  социално  и  трудово  

право, приложими  колективни  приложения   и  /или   разпоредби   на  международното   

екологично , социално   и  трудово  право,  които  са изброени  в Приложение  №10 към 

ЗОП; 

5.3.Участник , който  не  е  представил  в срок  обосновка  по  чл.72 , ал.1  от ЗОП  или 

чиято  оферта   не е  приета  съгласно   чл.72,ал.3-5 от ЗОП;  

5.4.Участниците са свързани  лица ; 

6.Критерии  за  подбор. 

6.1. Икономическо и финансово състояние: 

6.1.1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот,  включително 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база 

годишните обороти. 

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот,  включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните 

обороти, в размер на 1 500 000 лева  (един милион и петстотин хиляди лева) за 

последните три приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) в зависимост 

от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността.  

Под „сферата попадаща в обхвата на поръчката” следва да се разбира 

корабостроене,  кораборемонт и /или  преустройство  на  кораби. 
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При  подаване на офертата  на  основание  чл.67,  ал.1 от ЗОП , участникът  декларира  

съответствието с посочения  критерии  за  подбор  чрез  представяне  на ЕЕДОП 

попълнен  в  съответната  част ,  а  именно в част IV „Критерии за подбор,  Раздел Б от  

ЕЕДОП. 

6.2.Технически  и  професионални  способности : 

6.2.1.Участникът следва да е изпълним дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване 

на офертата. 

За изпълнение на услугата по поръчката участникът следва да  е изпълнил  през  

последните  3(три ) години ,   считано  от датата  на  подаване  на  офертата най-малко 

две услуги с  предмет  и  обем, идентични или  сходни   с  предмета  на настоящата  

обществена  поръчка 

Под  „услуги , с  предмет,  сходен  с предмета  на  поръчката „  следва  да  се 

разбира корабостроене,  кораборемонт и /или  преустройство  на  кораби.Обемът 

на  услугата да е съобразен  с приложената към документацията Ремонтна 

Ведомост (Класов  ремонт на  НИК „Академик”). 

При  подаване на офертата  на  основание  чл.67,  ал.1 от ЗОП , участникът  декларира  

съответствието с посочения  критерии  за  подбор  чрез  представяне  на ЕЕДОП 

(Образец №1) попълнен  в  съответната  част ,  а  именно : част ІV , Критерии  за  

подбор ,  Раздел  В –Технически   и професионални  способности , т.1 „б”. 

За  доказване на  поставеното  изискване  участникът следва  да  представи към 

офертата си следните документи: 

 списък  на  услугите , които  са  идентични  или  сходни   с предмета  на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,  

заедно  с  

 доказателства  за извършените услуги  по  смисъла  на  чл.64,ал.1 ,т.2 от ЗОП; 

6.2.2. Участникът  следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката; 

За  изпълнение  на  услугата по поръчката  участникът следва да разполага най-малко 

със следния персонал: Ръководител екип, Инженер  корабни  машини  и  механизми, 

Инженер електрически  системи  на  кораби, Корпусник, Заварчик. 

.При   подаване на офертата  на  основания  чл.67, ал.1 от ЗОП , участникът  декларира  

съответствието  с посоченият  критерии за  подбор  чрез  представяне  на 

ЕЕДОП(Образец№1),попълнен  в  съответната  част , а  именно : част ІV ,  критерии 

за  подбор , раздел В –технически  и професионални  способности,т.6.  

За  доказване  на  поставеното  изискване участникът следва  да  представи към 

офертата си Списък  на персонала,  който  ще  изпълнява  поръчката  и  на  членовете на 

ръководния  състав ,  които  ще  отговарят  за  изпълнението ,  в който  е посочена 

професионалната  компетентност на  лицата ; 

6.2.4. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване, необходими за изпълнение на поръчката; 

За  изпълнение  на  услугата по поръчката  участникът следва да разполага с 

възможност за ползване на брегова линия, собствен  сух или плащав док.   
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.При   подаване на офертата  на  основания  чл.67, ал.1 от ЗОП , участникът  декларира  

съответствието  с посоченият  критерии за  подбор  чрез  представяне  на ЕЕДОП 

(Образец№1), попълнен  в  съответната  част , а  именно : част ІV ,  критерии за  

подбор , раздел В –технически  и професионални  способности, т.9.  

За  доказване  на  поставеното  изискване участникът  следва  да  представи към 

офертата си: доказателства за наличие на регистирано собствено доково съоръжение за 

извършване на ремонта. 

7.Използване  на капацитета  на  трети  лица . 

7.1.Участниците  в настоящата процедура ,  в това  число и участници – обединения   от  

физически  и  /или  юридически  лица  ,  могат  да се позоват  на капацитета   на трети  

лица ,   независимо   от  правната връзка   между тях,   по  отношение  на  критериите за 

подбор ,  поставени  от  Възложителя .По  отношение на критериите   свързани  с  

професионалната компетентност участниците  могат  да се позоват  на  капацитета  на 

трети  лица   САМО ако  лицата  с чието  образование ,  квалификация   или опит се  

доказва  изпълнението   на  изискванията  на Възложителя, ще участват в изпълнението 

на  частта   от поръчката  , за  която   е  необходим  този  капацитет.  

7.2.Когато участник се  позовава на  капацитета  на трети  лица,  той  трябва  да може да 

докаже  , че ще  разполага  с техните  ресурси, като представи  документи  за  поетите 

от третите  лица  задължения. 

7.3.Трети  лица, на  основания  чл.65, ал.4 от  ЗОП , трябва  да отговарят  на  

съответните критерии за  подбор,   за  доказване   на  които  участникът  се  позовава  на 

техния  капацитет и  за  тях  не  са налице  основанията  за  отстраняване  от 

процедурата .В тази  връзка   за  всяко  трето  лице   следва  да  бъде  представен  

самостоятелен  ЕЕДОП.Ако посоченото  от участника  лице   не  отговаря  на 

изискванията на  чл.65, ал.4 от ЗОП, Възложителят  ще изиска  от  участника  да го  

замени  с лице,  което отговаря   на поставените   изисквания. 

8.Подизпълнители. 

8.1.В случай  , че  участник   възнамерява  да  ползва  подизпълнител/и   , в офертата си   

той  следва  да  посочи  лицето/та  - подизпълнител/и ,  както  и  дела от  поръчката ,  

който  ще  им  бъде  възложен.В  този  случай  участниците  трябва  да представят  

доказателство  за поетите от подизпълнителя/ите  задължения. 

8.2.Подизпълнителите трябва  да  отговарят на  съответните  критерии  за подбор  

съобразно   вида и  дела от поръчката ,  който  ще изпълняват  и  за тях  да не са налице   

основанията  за отстраняване  от  процедурата .На  основание   чл.67, ал.2 от ЗОП – за  

всяко  от  лицата ,  посочени за подизпълнители  се  представя  отделен  ЕЕДОП,   който  

съдържа  информацията   относно  критериите  за  подбор  и липсата на основания  за  

отстраняване .Възложителят изисква   замяна  на подизпълнител  ,който  не отговаря на  

условията   посочени  в настоящата документация  . 

8.3.Когато  частта  от поръчката ,  която се изпълнява от подизпълнител  може да бъде  

предадена  като  отделен обект  на Изпълнителя  или  на  Възложителя , Възложителят  

заплаща   възнаграждение   за тази   част на  подизпълнителя.Разплащанията   се  

осъществяват  въз основа  на искане,  отправено  от подизпълнителя  до Възложителя   

чрез Изпълнителя, който е  длъжен да го  представи  на Възложителя в 15 – дневен  

срок   от получаването  му.Към  искането   Изпълнителят  предоставя  становище   от 

което  да е  видно   дали  оспорва  плащанията   или  част от тях  като  
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недължими.Възложителят  има  право   да откаже  плащане  когато искането за 

плащането е  оспорено  ,  до момента   на  отстраняване  на причината за  отказа. 

8.4.Замяната или  включване   на  подизпълнител  по  време на изпълнение  на договор   

за обществена поръчка  се  допуска  по  изключение   когато  възникне  необходимост,  

ако са  изпълнени  едновременно   следните условия: 

  -за  новият  подизпълнител  не са налице основанията  за отстраняване  в процедурата;  

  -новият подизпълнител отговаря  на  критериите  за  подбор ,   на  които е  отговарял  

предишният  подизпълнител ,включително  по отношение   на  дела  и  вида  на  

дейностите  , които ще изпълнява ,  коригирани   съобразно   изпълнените до момента  

дейности. 

При промяна или  включване на  подизпълнител  Изпълнителят  представя  на 

Възложителя всички  документи , които  доказват   изпълнението на условията  по  

чл.66, ал.11 от ЗОП. 

8.5.Участникът, избран  за  изпълнител,  следва  да  сключи  договор  за  подизпълнение   

с  подизпълнителите, посочени  в офертата.  В  срок  до  3 дни   от сключване  на 

договора  за  подизпълнение   или  на   допълнително споразумение   за  замяна   на 

посочен  в офертата  подизпълнител изпраща  копие  на договора  или на   

допълнителното споразумение   на Възложителя,  заедно  с  доказателства   ,че  са   

изпълнени  условията  по  чл.66 , ал.2 и  ал.11 от ЗОП 

8.6.Подизпълнителите  нямат  право   да  превъзлагат   една  или повее дейности ,  

които  са  включени  в предмета на договора  за подизпълнение. 

8.7.Независимо  от   възможността   за използване  на подизпълнители  отговорността  

за изпълнени  на договора   за обществената поръчка  е  на Изпълнителя. 

9. Гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора 
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три 

процента) от неговата стойност. 

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от 

следните форми:  

а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;  

б). банкова гаранция в полза на Възложителя.  

в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – 

гарант.  

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да 

обезпечи изпълнението на договора. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 

на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е под формата на 

парична сума, същата се внася по банкова сметка на Възложителя, както следва: 

 Банка, клон: SG Експресбанк — клон Варна Адрес на Банката: „Владислав 

 Варненчик‖ 92 
 Банкова сметка IBAN: BG07TTBB94003115068736 
 Банков код BIC код: TTBBBG22 
В нареждането за плащане следва да се посоч:  „Гаранция по договор за “Класов ремонт 

на НИК „Академик”.  
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Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договор, се представя като 

банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със 

срок на валидност – 1 месец след крайната дата за приключването на договора.  

Гаранцията следва да е с текст предварително съгласуван с Възложителя.  

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията, която да 

обезпечи изпълнението на договора се уреждат в договора за възлагане на обществена 

поръчка. Банковите разходи по откриването на банковата гаранция са за сметка на 

изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да 

не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато гаранцията, която да 

обезпечи изпълнението на договора се представя под формата на застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съответно 

вземането на Възложителя в размер на 3 % от общата стойност на договора за срока на 

неговото действие и 1 месец след изтичането му – застрахователния договор се сключва 

от Изпълнителя в полза на Възложителя (трето ползващо се лице). Всички елементи на 

застрахователния договор се съгласуват и одобряват предварително от Възложителя, 

както и предварително се одобрява избраният застраховател. Всички разходи по 

сключване на застрахователния договор са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят е 

длъжен да заплаща дължимите премии към застрахователя за да поддържа 

застрахователно покритие в размер на 3 % от общата стойност на договора за срока на 

неговото действие, в т.ч. и гаранционна поддръжка и 1 месец след изтичането му, така, 

че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от 

определения в настоящата процедура.  

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, съответно 

условията за усвояване на застраховката, се уреждат в договора за възлагане на 

обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви, 

разноски или други плащания за периода, през който средствата законно са престояли 

при него, съответно Изпълнителят е бил рестриктиран да ги използва.  

Документът, удостоверяващ предоставянето на гаранцията се представя в оригинал при 

сключване на договора.. При представяне на гаранция под формата на застраховка, 

Изпълнителят е длъжен да предостави оригинала на застрахователната полица или друг 

приет от Възложителя за подходящ документ при сключване на договора за възлагане 

на обеществена поръчка 

 

ВАЖНО: Участникът   ще бъде отстранен   от участие  в поръчката  ,  ако не отговаря   

на  някое  от  горните изисквания   относно   основания  за отстраняване  и  критерии за 

подбор . 

 

ЧАСТ V.  УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

 

1.Общи изисквания . 

1.1.За участие  в процедурата  заинтересованите  лица   подават  оферти ,   изготвени  

съгласно   условията и  изискванията  на  обществената поръчка , на настоящата  

документация ,  на  Закона  за обществените поръчки  и  Правилника  за прилагане на 

Закона за обществените поръчки ,  към  които  прилагат  и информация   относно  

липсата на основания   за  отстраняване   и  съответствието  си  с критериите за подбор . 

1.2.Офертата  за участие   следва  да  се представи   в  срока   и на адреса ,  посочени в  

обявлението  по  реда   описан  в настоящата  документация. 
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1.3.Всеки участник  има  право   да  представи  само  една  оферта .Не  се допуска   

представяне   на  варианти  на оферта . 

1.4.Офертата  се  изготвя  на  български  език . 

1.5.Всички  документи  в  офертата    трябва   да бъдат  актуални   към  датата  , 

определена  за  краен срок  за   подаване  на офертите . 

1.6.Всички  документи  , които  не  са оригинали ,  и  за които  се  поставя  изискване  за  

заверка  , следва  да бъдат заверени   от участника  на  всяка страница с   „вярно  с 

оригинала” .Задължително  следва  да има  собственоръчен  подпис  на 

представляващия  участника и  положен печат. 

1.7.Офертата трябва  да бъде  подписана  от законния  представител  на участника  

съгласно  регистрацията му  или от надлежно  упълномощено   от  него  лице   с  

нотариално  заверено  пълномощно.При  участници  - обединения   - офертата се 

подписва  от лицето ,  посочено   като представляващ  обединението . 

1.8.Подаването  на офертата  задължава участниците   да приемат   напълно  всички  

изисквания   и  условия ,  посочени в документацията  при спазване  на ЗОП   и  другите 

нормативни  актове,  свързани  с изпълнението на предмета  на поръчката. Поставянето 

на  различни  от тези  условия и изисквания  от страна  на  участника   може да доведе  

до отстраняването му . 

1.9.Ако  участникът  изпраща  оферта    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 в 

обявлението за откриване на поръчката  адрес  преди изтичане на срока за подаване на 

офертите .Рискът  от забава  или загубване на офертата  е  за участника . 

1.10.Срокът на валидност на офертите е 180 (сто  и осемдесет) календарни дни ,  

считано  от   крайния  срок  на получаване на офертите ,  и  представлява  времето   през 

което   участниците  са обвързани  с условията  на представените от тях оферти  

.Възложителят   можа   да  изиска   от класираните участници да удължат  срока на 

валидност  на офертите  си до момента   на  сключване на договора  за обществената 

поръчка. 

Участникът ще  бъде отстранен  от участие  в процедурата  за възлагане на настоящата  

обществена поръчка ,  ако представи  оферта   с по- кратък  срок  на  валидност и  /или   

откаже  да го  удължи , или ако представи  оферта   с нормален  срок , но при 

последващо   поискване  от Възложителя   откаже  да я удължи. 

1.11. Възложителят на основани е чл.47, ал.3 от ЗОП изисква от участниците  в 

настоящата процедура  да декларират  ,  че офертите им   са изготвени  при спазване на 

задълженията   свързани  с данъци и  осигуровки, опазване на околната среда   , закрила 

на заетостта   и  условията на труд ,  които са в сила  на  територията на РБългария и  са 

приложими  към  предоставената  услуга   предмет на  обществената  поръчка . 

1.12.Участниците  могат  да посочват  в офертите си  информация  , която смятат  за   

конфиденциална  във  връзка   с наличието на търговска  тайна .Когато участниците  са 

се позовали на конфиденциалност  съответната информация   не се разкрива от 

Възложителя.Участниците на могат  да се позоват  на конфиденциалност  по  

отношение  на предложенията  от офертите им , които  подлежат на оценка -  

посочването става с декларация Образец № 11.  
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2.Указания за подготовка и опаковане на офертата. 

2.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.  

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (*опаковката е свободно 

избираема). Участникът трябва да представи своята оферта заедно с всички изискуеми 

от Възложителя документи, на адрес: гр. Варна, 9000 ул. „Първи май” № 40, 

Деловодство.  

Върху опаковката се посочват: 
 

ДО  

Институт по океанология-БАН  

ул.“Първи май“ №40  

9000 гр. Варна 

О Ф Е Р Т А 

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Класов ремонт на НИК „Академик”” 

наименованието на участника, 

включително участниците в обединението (когато е приложимо), 

адрес за кореспонденция, телефон и 

по възможност – факс и електронен адрес 

 

 

 

2.2. Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя до 17.00 часа  на датата 

посочена  в обявлението като  краен срок  за представяне  на офертите (срок до 

31.01.2017 г.)  
В случай, че в срока за получаване на оферти за участие, не е постъпила оферта за 

участие или е получена само една оферта Възложителят може да удължи срока за 

получаване на оферти.  

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя.  

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да 

отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като 

върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта” с входящ 

номер …….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „(изписва 

се целият предмет)”.  

 

При  получаване на офертата  върху  опаковката се отбелязват  поредният  номер,   

датата и  часът на  получаването .Посочените данни   се записват  във  входящ  регистър   

, за  което  на  приносителят  се  издава  документ . 

Възложителят  не приема  за участие  в процедурата  оферти,  които   са  представени  

след изтичане на крайния  срок за получаване или са в  незапечатана опаковка  , или  в 
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опаковка  с нарушена  цялост .Тези обстоятелства  се отбелязват  във  входящия 

регистър  на Възложителя  , когато е  приложимо . 

До  изтичане на срока  за подаване на офертите  всеки участник  в процедурата  може да 

промени  , допълни   или да оттегли  офертата си . 

Когато  към  момента  на изтичане   на крайния срок  за получаване  на оферти , пред  

мястото , определено  за  тяхното подаване  все още  има чакащи  лица ,  те  се 

включват  в списък ,  който се  подписва  от  представител на  Възложителя  и от 

присъстващите лица.Офертите на лицата  се  завеждат  в регистъра на Възложителя.В  

тази хипотеза  оферти  от лица , които не  са  включени  в списъка  не  се приемат . 

Срокът  за подава не оферти  може да  се удължи  при  условията и реда  на чл.100 от  

ЗОП. 

 

2.3.Всяка оферта включва документите по чл. 39 от ППЗОП, както следва:  
 

2.3.1.  Техническо предложение, съдържащо:  
а/ Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника или лицето, което представлява участниците в обединението, 

съгласно договора за създаване на обединението – нотариално заверено (в оригинал); 

б/ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Образец № 6 (в оригинал).;  

в/ Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец  №7 

(в оригинал);  

г/ Декларация за срока навалидност на офертата –Образец № 8(в оригинал);  

д/ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд – Образец  № 9(в оригинал);  

е/ Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 10 (в 

оригинал) (ако е приложимо).  

ж/ Декларация за съответствие на  обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРС -  Образец № 11 (в оригинал)  

Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение 

на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.  

 

2.3.2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената 

за изпълнение на поръчката- Образец № 12 

Важно: Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик с 

офертата. 

Извън  плика с надпис „Предлагани  ценови  параметри„  не  трябва  да е посочена  

никаква  информация  относно  цената .Участници , които по какъвто  и  да е начин  са  

включили  някъде  в  офертата си  извън  плика  „предлагани ценови  параметри ”  

елементи  ,   свързани  с предлаганата  цена /  или части  от  нея , ще бъдат  отстранени 

от процедурата.  

2.3.3 Към офертата участника представя и следните документи:  
 1) Опис на представените документи – Образец №1 (в оригинал);  

 2) Информация относно личното състояние и критериите за подбор, 

включващо:  
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 а). Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 

2 (в оригинал).  

 В ЕЕДОП участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор. В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация.  

 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата .  

 В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ 

информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.  

 В случай, че участникът е обединение, Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя за всеки един от участниците в състава на 

обединението.  

 В случаите по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП когато се подава повече от един ЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 

субект. 

 б). Документите  за доказване   на предприетите мерки  за надеждност , когато е  

приложимо – прилага се съответния  документ посочен в  Част IV.т.3.2 от настоящата 

документация (когато е приложимо)  

 в) Копие  от документ ,  от  който  да е  видно   правното основание   за 

създаване на обединение , което не юридическо  лице ,  съдържащо  изискуемата  от 

Възложителя информация   -   приложимо  е само по  отношение  на участници  - 

обединения, които не  са юридически  лица; 

 3) Доказателства за съответствието с критериите за подбор, съгласно 

изискванията на Възложителя.  
 a) Представяне на участника- Образец № 3 

 б) Документи за доказване на техническите и професионалните способности, 

съгласно раздел IV, т.6.2: 

 - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обшествената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с 

доказателства за извършените услуги по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП - Образец 

№ 4 

 -Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 

професионална компетентност на лицата - Образец № 5 

 - Доказателства за  наличие  на регистрирано собствено доково съоръжение  за 

извършване  на ремонта 

 

3. Комуникация между възложителя и участниците 

 

Възложителят  представя  неограничен , пълен  , безплатен  и  пряк  достъп   чрез 

електронни  средства  до   документацията  за обществената поръчка   на с следния  

Интернет  адрес : http://www.io-bas.bg/  , в раздел  “Профил  на купувача”. 
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С  публикуване на документите  на „Профил на купувача „ се  приема   ,че  

заинтересованите лица  и / или участници   са  уведомени   относно  отразените  в тях  

обстоятелства . 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид.  

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок.  

Възложителят предоставя разясненията в четиридневен срок от получаване на искането, 

но не по-късно от 6 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.  

 В случай, че от предоставяне на разясненията по документацията от 

Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, 

Възложителят удължава срока за получаване на оферти освен, когато разясненията не 

налагат съществени промени в офертите или когато са предоставени по направени 

искания за разяснения, които не са поискани своевременно.  

 

ЧАСТ  VІ .  ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ 

НА ОФЕРТИТЕ  

 

 След изтичане на срока за получаване на офертите Възложителят назначава 

комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. 

Комисията се състои от нечетен брой членове.  

 Получените оферти се предават на председателя на Комисията, за което се 

съставя протокол по реда на чл. 48 от ППЗОП. Комисията започва работа по 

разглеждане на офертите след получаване на представените оферти и протокола за 

тяхното предаване.  

 Комисия  отваря офертите на 01.02.2017  г.,  в  10.00  часа, в Конферентна зала 

на втория етаж в Института по океанология на адрес: гр.Варна, ул. „Първи май”, № 40. 

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване.  

 При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.  

 Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по 

един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". С това приключва 

публичната част от заседанието на комисията. 

 Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, и съставя протокол.  

 Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и 

изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача.  
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 В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти.  

 Възможността за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и 

третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или 

трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на 

условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. 

 Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да представляват участника.  

 След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, комисията пристъпва към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

 При извършване на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от Комисията от трети лица  

 От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни 

доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да 

водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.  

 Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие 

с предварително обявените условия.  

 Комисията отваря ценовите предложения, след като е извършила оценяване на 

офертите по другите показатели обхващащи параметри от техническото предложение.  

 В срок не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача 

датата, часа и мястото на отварянето.  

 На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.  

 Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на възложителя, не се отваря.  

 Ценова оферта, надвишаваща пределната прогнозна стойност не се допуска до 

оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата.  

 Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

възложителят изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.  

 Обосновката може да се отнася до:  

 1. икономическите особености на извършените доставки;  
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 2. избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни 

условия за участника при предоставянето на услугата - доставка на хранителни 

продукти;  

 3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

доставките или услугите;  

 4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

 5. възможността участникът да получи държавна помощ.  

 Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно горните обстоятелства, на които се позовава участникът. При 

необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или 

разходи.  

 Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните 

предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП  

 Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато 

участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с 

вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.  

 Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия.  

 Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в реда, 

предвиден в чл. 58, ал. 2 ППЗОП. 

 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с реда предвиден в чл. 58, ал. 2 ППЗОП  

 Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа 

реквизитите по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, подписва се от всички членове и се предава на 

възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на процедурата. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в 

хода на работата на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотиви за 

особени мнения и други.  

 Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, Възложителят отстранява от 

участие в процедурата:  

 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията;  

 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

 а). предварително обявените условия на поръчката;  

 б). правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

Приложение № 10 към ЗОП;  
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 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.  

 4. участници, които са свързани лица. 

 

ЧАСТ VII.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 В 10-дневен срок от получаване на доклада на комисията Възложителят го 

утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато информацията в 

него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или 

констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без 

това да налага прекратяване на процедурата. Комисията представя  на възложителя нов 

доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.  

 В 10 дневен срок от утвърждаване на доклада, Възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.  

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен 

за изпълнител. Договорът се сключва след влизане в сила на решението за избор на 

изпълнител на уговорена от страните дата и начин на сключване на договора..  

 Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

 1.  За доказване на липсата на основания за отстраняване участника, избран за 

изпълнител е длъжен да представи:  

 1.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;  

 1.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;  

 1.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП– удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; В случай че в удостоверението се 

съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение 

за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че 

нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.  

 ІІ. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица и с оглед обстоятелството, че възложителят не е 

предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за 

обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя 

заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ 

или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено.  

 ІІІ. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен 

за изпълнител, е длъжен да представи и:  

 1. определената гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора;  

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, 

който при подписване на договора не представи документите посочени по-горе по 

пункт І, ІІ и ІІІ.  

 Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне 

на изпълнител и с мотивирано решение да определи за изпълнител и да сключи договор 

с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:  
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 1. Откаже да сключи договор. За отказ се приема и неявяването на уговорената 

дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен 

своевременно.  

 2. Не изпълни някое от условията посочени по-горе по пункт І, ІІ и ІІІ ;  

 3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.  

 Договорът за обществена поръчка трябва да съответства на приложения в 

документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 

основа на които е определен за изпълнител.  

 

ЧАСТ VIII.   ОБРАЗЦИ   НА  ДОКУМЕНТИ  
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Образец  № 1 

 

О П И С    Н А    П Р Е Д С Т А В Е Н И Т Е    Д О К У М Е Н Т И 

 

Относно: открита процедура  по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  “Класов ремонт на НИК АКАДЕМИК” 

№ Описание на документа  Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) и 

брой  

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

 Списък на документите, съдържащи се в офертата  

– образец № 1 

 

 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

– Образец № 2 

Заб. ЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо 

– за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, 

чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката. 

 

 

 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност 

(ако е приложимо)  
 

 

 

 

 

 Договор за създаване на обединение (ако е приложимо)  

 Доказателства за съответствието с критериите за подбор, което 

включва:  

 Представяне на участника- Образец № 3 

Документи за доказване на техническите и професионалните 

способности: 

 Списък  на  услугите , които  са  идентични  или  сходни   

с предмета  на обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите – Образец № 4 

заедно с доказателства  за извършените услуги  по  

смисъла  на  чл.64,ал.1 ,т.2 от ЗОП 

 Списък  на персонала,  който  ще  изпълнява  поръчката  

и  на  членовете на ръководния  състав,  които  ще  

отговарят  за  изпълнението ,  в който  е посочена 

професионалната  компетентност на  лицата – Образец 

№ 5  

 Доказателства за наличие на регистрирано собствено 
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доково съоръжение за извършване на ремонта 

Оферта 

 Техническо предложение, което включва: 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата. не е законният представител на участника (ако е 

приложимо); 

2.  Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 6; 

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор – Образец № 7; 

4. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 

8.; 

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – 

Образец № 9.  

6.  Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – 

Образец № 10 (ако е приложимо). 

7. Декларация за съответствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и 

чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС- Образец № 11 

 

 

 

 

 

 Ценовото предложение, съгласно Образец № 12 - поставено в 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“,  поставено в общата опаковка. 

 

 

 

 

ПОДПИС И ПЕЧАТ:  

  

                                                               Дата     ----------/-----------------/--------------/ 

  

Име и фамилия лия ------------------------------------------- 

Подпис на упълномощеното лице  ице --------------------------------------------- 

Длъжност ност  --------------------------------------------- 

Наименование на участника ика  
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Образец  №2 

 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, 

информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
1
. Позоваване на 

съответното обявление
2
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи 

информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде 

недвусмислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 

Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. 

препратка към публикация на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие 

че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. 

В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия 

оператор. 

Идентифициране на възложителя
3 Отговор: 

                                                 
1
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни 

услуги и други заинтересовани страни 
2
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като 

покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в 

състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на 

квалификационна система. 
3
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на 

съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички 

заинтересовани възложители на обществени поръчки. 
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Име:  [   ] 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката
4
: [   ] 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)
5
: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена 

от икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: 
Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е
7
? 

[] Да [] Не 

                                                 
4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 

6
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

7
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически 

цели.  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен 

оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен 

оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
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Само в случай че поръчката е запазена
8
: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие
9
, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел Б и, 

когато е целесъобразно, раздел В от тази 

част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък
10

: 
г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 
Ако „не“: 

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 

 

 
г) [] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в 

които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, 

и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
8
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

9
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 

неравностойно положение. 
10

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или 

Г според случая  САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете:  

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Форма на участие: 
Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 
а): [……] 
 

 
б): [……] 
 

 
в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

                                                 
11

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и 

да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане 

на обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 
Пълното име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 
Пощенски адрес: [……] 
Телефон: [……] 
Ел. поща: [……] 
Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 
Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които 

не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 

отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — 

тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти

12
, 

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор 

ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква 

изрично от възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

                                                 
12

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
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Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в 

допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите 

информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка 

(категория) съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация
13

: 

Корупция
14

: 

Измама
15

: 

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности
16

: 

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

Детски труд и други форми на трафик на хора
18

 

Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на [] Да [] Не 

                                                 
13

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 

2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14

 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 

Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково 

решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния 

сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията 

съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) 

или на икономическия оператор. 
15

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. 

относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване 

също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на 

престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение. 
17

 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 

целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
18

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на 

жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 

г., стр. 1). 
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икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 
[……][……][……][……]

19 

Ако „да“, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  
б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]

  
 

 
б) [……] 
в) продължителността на срока на изключване 

[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
21 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
22

 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 
[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 
Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

[] Да [] Не 

                                                 
19

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
21

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 

2014/24/ЕС. 
23

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, 

системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат 

предприети.  
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установяване? 

 

 
Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 
б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

 Решението или актът с 

окончателен и обвързващ 

характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е 

определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 
г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички 

начислени лихви или глоби? 

Данъци 
Социалноосигурителни 

вноски 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 
в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 
в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

Ако съответните документи по отношение 

на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
 24 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
25

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално 

нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не 

                                                 
24

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
25

 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
26

? 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства
28

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
29

?  
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 
 
 [……] 
Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

                                                 
26

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката 

или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
27

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 
28

 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от 

случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право 

без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние 

да изпълни поръчката. 
29

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 
Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор има ли информация 

за конфликт на интереси
30

, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 
Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на решения 

[] Да [] Не 

                                                 
30

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
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от възлагащия орган или възложителя, да 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

подбора или възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 
Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 
Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

[…] [] Да [] Не 
 

 

  
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
31 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 
 

 
[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият 

орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 
Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 
[] Да [] Не 

                                                 
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 
1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
32

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[…] 

  
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  
 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

  
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, 

е както следва: 
и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е 

както следва
33

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 

                                                 
32

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, 

посочени в същото приложение 
33

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 
2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 
 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
36

 — и стойността): 

[…], [……]
37

 

 
 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

  

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

                                                 
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
35

 Например съотношението между активите и пасивите. 
36

 Например съотношението между активите и пасивите. 
37

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 
1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
38

 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 
През референтния период

39
 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

 
Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 
Описание Суми Дати Получате

ли 

    
 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи
41

, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да 

използва технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

[……] 
 

 
[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по  

                                                 
38

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит 

отпреди повече от пет години. 
39

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 

отпреди повече от три години. 
40

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва 

публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
41

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се 

попълнят отделни ЕЕДОП. 
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изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 
б) неговия ръководен състав: 

 

 
a) [……] 
 

 

 
б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител
43

 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 
[…] [] Да [] Не 
 

 

 
 [] Да[] Не  
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

                                                 
42

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име 

от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или 

услуги; 
43

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще 

използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен 

ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. 
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12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите 

за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били 

изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 
Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
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разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 

орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, 

които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 

информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва 

да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 

състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 
Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 
 

 
[…] [] Да [] Не

45 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
46 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и 

точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни 

данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в 

случаите, когато:) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите 

документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава 

членка, която е достъпна безплатно
47

; или\ 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
48

, възлагащият орган или възложителят 

вече притежава съответната документация. 

                                                 
44

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

45
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

46
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

47
 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която 

позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това 

трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.  
48

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея  
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Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, 

раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки 

за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко 

описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, 

референтен номер)].  
 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от Директива 2014/24/ЕС 
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Образец №3 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

                          

                     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА, 

 

Предоставяме на вашето внимание следното: 

  

1. ………………………………………………………………………… 
(Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 

и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен) 

2. Административни сведения: 

 

2.1. Наименование на участника: 

........................................................................................................................................ 

 

2.2. Данни за контакт:  

Адрес: ............................................................................................................................ 

Телефон: ...................................................... 

Факс: ............................................................ 

Е-mail: .......................................................... 

 

3. Лице, представляващо участника: .......................................................................... 
                                                                      (трите имена) 

........................................................................................................................................... 
(данни по документ за самоличност) 
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.......................................................................................................................................... 
(длъжност) 

3.1 Лице за контакти: ................................................................................................... 
(трите имена) 

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

Телефон/факс/ е-mail: .................................................................................................. 

 

4. Обслужваща банка: 

................................................................................................ 
(наименование на обслужващата банка) 

........................................................................................................................................... 
(адрес на банката) 

........................................................................................................................................... 
(I B A N  сметка, B I C код на банката) 

    

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

 

 

 

Дата, ............................                                             ИМЕ, ПОДПИС: ....................... 
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Образец №4 

 

 

С П И С Ъ К 

на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с 

предмет: „Класов ремонт на НИК "Академик"“. 

 

 

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с 

ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

на 

………………………………………………………………..........…………………… 
(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

........................................................................................................................................... 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Участникът, който представлявам е изпълнил следните услуги*, 

сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано до 

датата на подаване на офертата, за коeто разполага с доказателства 

(удостоверения, референции, др.) за извършването им: 
  

№ 

 

Предмет 

на договора 

Стойност  

без ДДС 

Дата, на която е 

приключило 

изпълнението 

Име на Възложителя/Получателя 

Данни за контакт 

1.     

2.     

…..     
 

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства по чл.64, ал. 1, т.2 от ЗОП: 

1. ………………. 

2. ……………….. 

3. ……………….. 

 

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата,…………………..г.                                 ДЕКЛАРАТОР: ……………………
                                                                                                                 (подпис) 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват  

участника.  
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Образец №5 

СПИСЪК  

 

НА ПЕРСОНАЛА 

 

 

 

Подписаният/ата ………………………………………………………..………..…… 

                                                            (трите имена) 

данни по документ за самоличност ……………………………………………..…… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на …………………………………………………..………………… 

                                                              (длъжност) 

на………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:„Класов ремонт на НИК "Академик"”  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

разполагаме с екип от собствени или наети технически лица, които ще използваме за 

извършване на ремонтните дейности, а именно:  

 

№ Служител/експерт Трите имена на 

техническите лица 

Професионална 

компетентност* 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

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

неверни данни. 

 

 

Дата: .............             Подпис и печат: 

 

*Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, 

получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в 

процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на 

трудови, служебни или граждански правоотношения.  
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          Образец  № 6                                                                                                  

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО 

  ОКЕАНОЛОГИЯ-БАН  

Гр. Варна, ул. „Първи май”, № 40 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

от  .................................................................................................................................. 

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на 

..................................................................................................................... 

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява) на.............................................................................................................................,  

(наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със 

седалище  и адрес на управление............................................................................................ - 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Класов ремонт 

на НИК „Академик” 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

С настоящото във връзка с Ваше Решение и Обявление за възлагане чрез 

открита процедура на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, Ви 

представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка. 

След като получихме и проучихме документацията за участие с предложение 

правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в 

т.ч: 

1/. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 

обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с 

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

2/. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото 

предложение за изпълнение на поръчката и представеното от нас ценово 

предложение.  

3/ Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с техническата 

спецификация- Ремонтна ведомост, представлява неразделна част от документацията 

към настоящата обществена поръчка и изискванията на Възложителя.  

4/. Декларираме, че ще изпълним описаната  обществена поръчка   

добросъвестно   и  професионално в съответствие  с правилата на  действащите   

нормативни  актове  и  изискванията  на Възложителя. 

5/.  Предлагаме  срок  за изпълнение на   ремотните работи, предмет на 

настоящата обществена поръчка да е ……………………./……………/ календарни дни. 

6/. Предлагаме гаранционен срок  за изпълнените ремонтни  работи   -  

………………/…………………/  календарни  дни. 

7/. При  изпълнение  на   поръчката  няма  да  ползваме (ще ползваме ) 
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подизпълнители (ненужното се  зачертава) 

8/. 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. 

 

 

 

[дата]      ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 
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Образец №7 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИИЯ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР  

 

 

 

Долуподписаният /-ната/         , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на участника) - участник 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Класов ремонт на НИК 

"Академик"". 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него. 

 

 

 

 

   г.                     Декларатор:     

(дата на подписване) 

 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват 

участника.  
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Образец  №8. 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за срок на валидност на офертата 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/         , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на участника) - участник 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Класов ремонт на НИК 

"Академик"". 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

Срокът на валидност на офертата е 180/ сто и осемдесет/ календарни дни 

включително, считано от датата определeна за краен срок за получаване на оферти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:        Декларатор: 

          /подпис/ 
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Образец №9  

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

 

 

Долуподписаният /-ната/           

в качеството ми на ________________________________________________________                         

(посочете длъжността) 

на        

(посочете наименованието на участника) 

 БУЛСТАТ/ЕИК     - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Класов ремонт на НИК "Академик"". 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.   

 

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

неверни данни. 

 

 

  

 

 

 

 

   г.                    Декларатор:     

(дата на подписване)              /подпис и печат/ 
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Образец е №10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 от  .................................................................................................................................. 

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на 

..................................................................................................................... 

 (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява) на.............................................................................................................................,  

(наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със 

седалище  и адрес на управление............................................................................................ - 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Класов ремонт 

на НИК “Академик” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

В подадената оферта от представлявания от мен участник 

........................................ (наименованието на участника) не се съдържа/се съдържа 

(невярното се зачертава) конфиденциална информация (техническа или търговска 

тайна), поради което изискваме от Възложителя да не я разкрива. 

Конфиденциалната информация (технически или търговски тайни) в нашата 

оферта е 

следната:.......................................................................................................................................

........... 

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

........... 

(посочва се изчерпателно от участника). 

Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че 

представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването й като достъпа до 

нея е ограничен 

 

Дата:        Подпис и печат: 

/име, длъжност/ 
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Образец №11 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8  и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

Подписаният: 

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

(три имена) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на ….………………………………………..………..………………………………… 

(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано 

обединение) 

с ЕИК: ________________________, във връзка с участието ни в обществена 

поръчка с предмет: „Класов ремонт на НИК "Академик"". 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Представляваният от мен участник:  

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим 

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя 

в седемдневен срок от настъпването им. 

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

 

 

Дата: _________________   ДЕКЛАРАТОР:___________________________ 

           (подпис, печат) 
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ПОЯСНЕНИЕ:  

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, 

посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при спазване на изречение първо от 

поясненията. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и 

в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от 

тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията. 

„Свързани лица” по смисъла на "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон са: 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на 

глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

 "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или 

капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от 

обичайните. 

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици не се прилага, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на 

Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми 

и на други предприятия за колективно инвестиране. 
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Образец №12 

................................................................................................................................................... 

( наименование на участника ) 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Долуподписаният/ата ................................................................................................. 

(трите имена) 

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК 

(БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление 

.............................................................................., участник в обществена поръчка с 

предмет:„Класов ремонт на НИК "Академик"“. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от 
Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „КЛАСОВ РЕМОНТ 

НА НИК “АКАДЕМИК” 
 

Предлагаме следните цени за ремонтните работи и резервни части както следва: 
 

№ Ремонтни работи и резервни части 
Количеств
о 

Цена  
Единичн
а 

 

Обща     

1      

2      

3      

4      

Общо     
 
в таблицата се добавят необходимия брой редове 
 
Забележка: Цените са в български лева без ДДС. В колона “реонтни работи и 

резервни части” по редове да се включат техническите продукти от Техническата 

спецификаци/ремонтна ведомостя. В колона “Количество” за всеки технически 

продукт стойността не трябва да бъде по-ниска, отколкото указаната в 

Техническата спецификация. При предложено по-малко количество от посоченото 

в Техническата спецификация или липса на предложени единични и общи цени за 

всеки артикул, участникът се отстранява.Оферират се всички позици съгласно 

ремонтната ведомост.При липса на предложение за всички позиции по 

ремонтната ведомост,участниът се отстранява. 
 
. Стойността на всички цени е в лева без ДДС. В тази стойност (в лева) са 

включени: стойността на предлаганите ремонтни работи,резервни части и 

гаранцията за качество, съгласно Техническата спецификация/Ремонтна ведомост 
на Възложителя. 
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2. Посочената цена е окончателна и участниците не могат да ангажират 
Възложителя със стойности над нея. 

3. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлагане на обществена поръчка. 

 
 

 

Дата  
............................/ ............................/ 

.................................................................................. 

Име и фамилия 
.....................................................................................................................

..................... 

Подпис (и печат)  
.....................................................................................................................

...................... 
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ЧАСТ IX. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:"ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ” КЪМ БАН (ИО-БАН) 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ПРЕДМЕТ:„Класов ремонт на НИК "Академик"“. 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№... /................. 

 

Днес .....................г., в гр.Варна на основание чл.106, ал.6 от ЗОП между : 

 

1. ”ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ- БАН”, с адрес: гр.Варна, ул. „Първи май” № 

40, БУЛСТАТ: 000080612, представлявано от проф. дн Веселин Д.  Пейчев, в 

качеството на Директор,  наричан по - нататък за краткост – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна  

 

и 

 

2...........................,адрес:.................................................................................. 

вписано в Търговски регистър с ЕИК ........................, идентификационен номер по 

ДДС(ако има регистрация), представлявано от .................. 

...........................................................................в качеството си на ..................... 

...............................................или ............................(ако има упълномощено лице-име , 

длъжност , акт на който се основава представителната му власт) 

определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка №......................................................................................................... 

                   (уникален номер на поръчката в Регистъра за обществени поръчки) 

наричан по-долу за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга  страна , 

  

     се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по -

долу за краткост "Договор" с предмет: "КЛАСОВ РЕМОНТ НА НИК „АКАДЕМИК”  

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а Изпълнителят приема  да  извърши  Класов 

ремонт на  НИК „АКАДЕМИК”,  в  съответствие   с Техническа спефицикация- 

Ремонтна ведомост  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , неразделна част от документацията за 

участие в процедура за избор на изпълнител, вкл. и разясненията и отговорите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на въпроси потавени в периода на подаване на оферта, ако е имало 

такива, и Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
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Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава срещу изпълнение на ремонта по чл.1. да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена при условията, сроковете и по начина, 

уговорен в настоящия договор.  

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Изпълнителят се  

задължава  да  изпълни  съгласуваните  ремонтни  работи  в срок до ............  календарни 

дни, считано от датата посочена като начало на ремонта в двустранно подписан между 

Възложител и Изпълнител Акт за начало на ремонта. 

Чл. 4. Крайният срок за реализиране на всички дейности е не по-късно от 60 

(шейсет) календарни дни, считано от датата посочена като начало на ремонта в 

двустранно подписан между Възложител и Изпълнител Акт за начало на ремонта. 

 

III. . ЦЕНА 

Чл.5 (1) Цената на класовия ремонт, предмет на договора е в размер на  …………….. 

лева /…………………………../ лева  без ДДС.  

(2) Цената по ал.1 е окончателна и не може да се променя. 

(3) Цената по ал. 1 включва пълния обем дейности съгласно Техническа 

спецификация- Ремонтна ведомост, неразделна част от документацията към 

обществената поръчка.  

 

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 6. (1) Плащанията ще се извършват с платежно нареждане по следната сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ________ 

IBAN сметка: …………………………….. BIC код на банката: ……………………. 

Банка:……………………….. град/клон/офис……………….. 

(2) Плащането на ремонта, предмет на настоящия договор, ще се извърши в левове, 

по посочената в чл. 6, ал.1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:  

-   аванс в размер на 30 % от цената по чл. 5, ал.1 – в срок от пет работни дни от 

подписването на този договор; 

-  остатъкът от цената по чл. 5, ал.1. от договора ще бъде заплатена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до един месец от извършване на всички 

ремонтни работи, описани в Ремотна ведомост, представляваща неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, след двустранно подписан Акт за край на 

ремонт и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представена оригинална фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Инсититут по окенаология-БАН).  

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, адресна или друга регистрация, в срок от 5 календарни дни от 

промяната.  

 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнението 

на поръчката, предмет на настоящия договор, в договорения вид и срокове.  

(2) Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор следва да се извърши 

в акваторията на Пристанище Варна, в док на корабостроителен и/или кораборемонтен 

завод на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

Чл. 9. (1) Класовият ремонт по този Договор се счита за приет с утвърден от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от назначената от него комисия Протокол/Акт за край на 
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ремонта  и приемане на кораба с изразено положително становище на комисията за 

изпълнение на ремонтните работи. 

(2) В срок на по-дълъг от три работни дни от завършването на ремонта 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището на 

комисията, да го покани да представи фактура за плашане на ремонтните работи и да 

му връчи предписание за отстраняване на констатирани несъответвия и недостатъци, за 

което определя срок не по-дълъг от 5 (пет) работни дни.  

(3) В случай, че комисията констатира такива съществени недостатъци и пропуски, 

които не могат да бъдат отстранени или отстраняването им е възможно само в срок, 

след изтичането на който изпълнението ще бъде безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

комисията предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не приеме изпълнението и да начисли 

съответната неустойка.  

 

VI. СТАНДАРТИ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

Чл.10. (1). Ремонтните работи и вложените резервни части и материали от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, трябва да отговарят на изискванията на 

възложителя и на изискванията за безопасност.  

(2) Ако резервни части доставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ако има такива/ за нуждите на 

ремонта, не отговарят на условията на ал.1 или на ремонтната ведомост, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако не стори това 

, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички последици, които биха настъпили в 

резултат на влагане на некачествени и или несъответни на ремонтната ведомост 

резервни части. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение задълженията си по този 

ДОГОВОР да спазва изискванията на действащите в страната нормативни актове за 

техническа безопасност, за безопасност и хигиена на труда, за пожарна безопасност, 

както и съответните нормативни актове. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

(1) Да изпълни ремонта качествено, в съответствие с договорените изисквания, 

посочени в Техническата спецификация-Ремонтна ведомост и да предаде кораба за 

ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указания срок; 
 (2) Да отстранява за своя сметка недостатъци и пропуски, констатирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок от получаване на протокола по чл.9 от този 

договор; 

 (3).Да осигури изпълнението на предмета на поръчката с добро качество, точност и в 

указаната форма, обем и количество. Точното изпълнение на поръчката се установява с 

подписването на Акт за край на ремонт и приемане на кораба между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след  изпълнение на ремонтните работи; 
 (4) Да осигури изпълнението на договора с квалифициран персонал/специалисти и 

подходящо техническо обезпечаване за ремонт, монтаж и гаранционното обслужване; 

 (5) Да представи валидна гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от 

общата стойност на договора без ДДС, посочена по-долу в този договор. 

 (6) Да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 5 и чл.6 от 

настоящия договор. 

 (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата на своите работници  
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и служители, както и за работата на привлечените от него подизпълнители, вкл. и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
 (1) Да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за хода на изпълнение на поръчката, 
както и да осъществява контрол относно своевременното и качествено изпълнение на 
услугата предмет на настоящия договор, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите 
уточнения във връзка с възложената му за изпълнение работа; 
 (3) Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кораба след извършен класов ремонт, изпълнен 
качествено и в срок; 

 (4) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на констатирани недостатъци по 

ремонта в случай, че не отговаря на изискванията на Техническата спецификация-
Ремонтна ведомост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 5 (пет) работни дни след 

уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква информация относно хода на 
ремонтните работи във всеки момент от нейното изпълнение; 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение по реда и условията на чл.5 от настоящия ДОГОВОР, след като приеме 

и одобри с двустранно-подписан Акт за край на ремонт и приемане на кораба и получи 

съответния документ за плащане (фактура-оригинал)от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
 Чл.14. (1) При подписване на ДОГОВОРА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция 
за изпълнение в размер на 3% (три процента) от цената на договора. 
 (2) При представяне на гаранцията за изпълнение, съответно в платежното 
нареждане следва да се посочи: „Гаранция по договор за “Класов ремонт на НИК 
„Академик”.  
 (3) Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от 
 следните форми:  
 а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;  
 б). банкова гаранция в полза на Възложителя.  
 в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя.  
 (4) Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е под формата 
на парична сума, същата се внася по банкова сметка на Възложителя, както следва: 
 Банка, клон: SG Експресбанк — клон Варна  

 Адрес на Банката: „Владислав Варненчик‖ 92 
 Банкова сметка IBAN: BG07TTBB94003115068736 
 Банков код BIC код: TTBBBG22 
 и се освобождава от възложителя след приемане изпълнението на Договора в срок от 
1 месец.  
 (4) Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договор, се представя като 

банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със 

срок на валидност – 1 месец след приемане изпълнението на Договора.   

 (5) Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя под 

формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, съответно вземането на Възложителя в размер на 3 % от 

общата стойност на договора за срока на неговото действие и 1 месец след приемане 

изпълнението на Договора – застрахователния договор се сключва от Изпълнителя в 

полза на Възложителя (трето ползващо се лице). Всички елементи на застрахователния 
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договор се съгласуват и одобряват предварително от Възложителя, както и 

предварително се одобрява избраният застраховател. Всички разходи по сключване на 

застрахователния договор са за сметка на изпълнителя.  

 (6) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи: 
 1. ако комисията по чл.8 е констатирала, че изпълнението на поръчката е неточно, 
некачествено и/или не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е направила 
конкретно предложение дали и каква част от нея да бъде приета; 
 2. в случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 3. ако в процеса на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от съдебен орган — в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 
цялата или част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое 
вземане, установено при произнасянето на спора. 
 

IX. ДРУГИ ГАРАНЦИИ 

 
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че изпълнените ремонтни 

работи съгласно Техническата спецификация-Ремонтна ведомост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

посочени в Чл.1 на настоящия ДОГОВОР, съответстват точно по вид, стандарт, 

количество и качество на Техническата спецификация, посочени в документацията за 
участие в процедурата. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че вложените по този ДОГОВОР резервни 
части са нови, неупотребявани, изработени и комплектовани качествено и от 

качествени и безопасни материали в съотвествие с установените национални и/или 
международни стандарти. 

Чл. 17. Гаранционните срокове за ремотните работи, предмет на договора, са 
описани в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и важат от датата на 

подписване на протокола по чл. 9. 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител при приемането 
на кораба след края на ремонта, извършва оглед на извършените ремонтни работи и 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички открити (явни) недостатъци, които не отговарят 
на описаното в Чл.1 на ДОГОВОРА ,съответно на ремонтната ведомост. 

Уведомлението се извършва в писмена форма в срок до 5 (пет) календарни дни след 
установяването на недостатъците.  

Чл.19. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител 

открие недостатъци, които не са могли да бъдат открити при първоначалния оглед на 

кораба по реда на Чл.18, (скрити недостатъци), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно 

да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите недостатъци. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: да иска намаляване на цената; да иска отстраняване на 

недостатъците им от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в подходящ срок; да отстрани 

недостатъците за сметка на изпълнителя. 

Чл.20.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва със свои средства гаранционен 

ремонт в срок от 24 часа, на място на кораба, а само когато това е невъзможно — в 

базата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.21.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като бъде уведомен, не отстрани недостатъците 

по реда на предходния член в срок от 3 (три) работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

предприеме действия за отстраняване на недостатъците, за сметка и риск на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да се счита за нарушение на условията на гаранцията. 

 

X. ВЪЗЛАГАНЕ 
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Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да възлага нито изцяло, нито частично задълженията 

си по този ДОГОВОР на трето лице без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Подобно съгласие не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорности, 

гаранции или други задължения по договора. 

 

XI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА 

 
Чл.23. Рискът преминава след подписване между страните на Акт за край на ремонт на 

всеки един етап от изпълнение на ремонтните работи и приемането му. 

 

XІI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 
Чл.24. В случай на забава на ремонта по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки в размер на 0,1% от стойността на неизвършените 

ремонтни работи, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността им. 

Неустойката се заплаща при писмено поискване, изпратено от Възложителя до 

Изпълнителя  

Чл.25. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица от свои виновни действия или бездействия. 

 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.27. (1) Настоящият ДОГОВОР се  прекратява: 
 a) по взаимно писмено съгласие на страните; 
 б)при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

поръчка, дължаща се на непреодолима сила, която трае толкова, че заинтересованата 
страна вече няма интерес от изпълнението;  

в) с изпълнението на предмета по договора; 
(2) Договорът може да бъде прекратен едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

без предизвестие, в случай, че: 
1. В резултат на документална проверка или проверка на място от комисията по чл. 9 

от договора бъде установено, че при изпълнението на задълженията по договора са 
допуснати съществени нарушения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всичко, което е платено по 
него, ведно с начислената неустойка в размер на 10 % от цената на договора; 
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни ремонтните работи, предмет на настоящия договор, 
в срока по чл. 3 и изтекат 7 календарни дни от крайната дата, на която съгласно 
условията на този договор, ремонтът е следвало да бъде извършен и корабът приет за 
експлоатация по реда на чл. 8.  
 3.  При некачествено изпълнение на ремонта от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,установено по реда на чл.9 от този договор. Прекратяването има 
действие от момента, в който изпълнителят е получил известие от възложителя в 
писмена форма. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане 
на всичко, което е платено по договора, ведно с начислената неустойка в размер на 10 
% от цената на договора; 
 4. При невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансиране.. 

 

XV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
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Чл.28. В случай на настъпване на непредвидено или непредотвратимо събитие от 

извънреден характер, възникнало след сключването на ДОГОВОРА /например 

война,експлозия, природни бедствия, общи стачки, бунт, обществени вълнения/, 

доколкото тяхното настъпване се отразява върху изпълнението на задълженията на 

която и да е от страните по ДОГОВОРА, сроковете автоматично се считат за удължени 

за времето, през което е траело съответното събитие. 

Чл.29. (1) Страната, която се позовава на непреодолима сила се задължава в 3 (три) 

дневен срок да уведоми писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила 

и възможните последици от нея за изпълнението на договора, за началото и края на 

настъпване на събитието. Уведомлението следва да бъде придружено с потвърждение 

от компетентния орган. 

(2) Несъобщаването на събитието в определения срок лишава страната от правото да 

се позовава на непреодолима сила. 

 

ХVІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ 

 
Чл.30. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или 

пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено 
задължение по този договор. 

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени 
срокове по причини на непреодолима сила. 

 

 

XVIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 
Чл.32. Страните по настоящия ДОГОВОР ще решават споровете, възникнали при  

и по повод изпълнението на ДОГОВОРА или свързани с ДОГОВОРА, с неговото 
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с 

писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване 

пред компетентния съд на територията на Република България по реда на 
Гражданския процесуален кодекс. 

 Чл.33. (1).Нищожността на някоя клауза от настоящия ДОГОВОР не води до 

нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 (2). Никакви вътрешни фирмени правила, общи условия или други подобни 

документи, регламентиращи дейността на Изпълнителя, негови права или задължения 

спрямо трети лица, с които той е в договорни или други вид правоотношения не могат 
да се противопоставят на никоя от клаузите на настоящия договор. В случай на 

противоречие валиден е настоящият договор  

 Чл.34. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен в 

случаите посочени в закона или следващи от него. 

 Чл.35. (1) Официалният език на договора е българският език. При кореспонденция 
между страните може да се използва английски език, но официални изявления следва 

да бъдат правени на български език. 
 (2) Цялата кореспонденция по настоящия ДОГОВОР следва да се води в писмена 

форма, по факс или по ел.поща на адресите на страните, като за тази цел страните 
посочват следните официални адреси:   

  

ОФИЦИАЛНИ АДРЕСИ НА СТРАНИТЕ  : 
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ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   

9000,ГР.ВАРНА 

УЛ.”ПЪРВИ МАЙ “ № 40   

ТЕЛ 052/370 484  

факс: 052/370 483.................................. 

 

 (3) При промяна на данните , посочени в предходния член , всяка от страните е 
длъжна да уведоми другата в  срок от 24  часа   от  настъпването на промяната. В 

случай на неизпълнение на задължението по предходния член , съобщението , 
изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено понадлежния ред. 

 Чл.36. Този ДОГОВОР влиза в сила от датата на подписването му от последната от 

страните по него. 
 Чл.37.  За неуредени в договора случаи се прилага разпоредбите на действащото 

българско търговско и гражданско законодателство. 
 

 Неразделна  част  от договора е  ценово предложение - Образец 12 , Предложение за 
изпълнение на поръчката Образец №6  и  Ремонтна ведомост 2017 г. (Класов ремонт 

на НИК „Академик”) . 
 Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

ДОГОВАРЯЩИ : 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                       ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Директор на  

 „Институт по океанология”-БАН.......................                             ............................. 

                                              / проф. дн Веселин Пейчев/ 

   


