
 

 

ПОКАНА 

 

за участие в конкурс по оферти с предмет:  

„Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и 
подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с 

идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, 
находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 

 

 
„Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Редът и условията, при които ще бъде определен 
изпълнител на поръчката, са установени съгласно Политиката за доставка на стоки, 
изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

 

1. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 
 
1.1. Предмет на процедурата. Фактическо положение. 
Предметът на настоящия конкурс по оферти включва извършване на дейности по 
почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и 
подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с идентификатор 
68134.405.157, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. 
София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12. 
 
Поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков“ № 12, собственост на БЕХ ЕАД (Имота), попада върху Археологическа 
групова недвижима културна ценност „Античен театър и Амфитеатър на Сердика“, с 
категория „национално значение“ – статут предоставен със Заповед № РД9Р-3 от 
28.01.2016 г. на Министъра на културата (ДВ., бр. 26 от 01.04.2016 г.). Имотът се намира 
във втора защитена зона на АИР „Антична Сердика и Средновековния Средец“ 
(Постановление№ 36 от 01.06.1976 г. на МС, ДВ., бр. 47 от 1976 г.) със статут на 
археологически резерват. Същият попада и в обхвата на територия с културно-
историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност – „Зона на 
исторически развилия се градски център“ (декларирана с Писмо № 4469/22.08.1986 г. на 
НИПК). Отделно, в границите на посочения по-горе имот е разположена фасадна стена, 
останала от съществувала и в последствие премахната сграда, със статут на единична 
архитектурно-строителна недвижима културна ценност с „местно значение“. 
 
1.2. Описание и обхват на поръчката. Изисквания. 
БЕХ ЕАД е получил разрешение за кастрене и отсичане на растителността в имота, 
съгласно което всички растителни видове, находящи се в имота, подлежат на премахване. 



Подробното описание и обхват на поръчката са описани в Техническа спецификация, 
приложение към настоящата Покана. 

Сроковете за изпълнение са съгласно проекта на договор, приложение към настоящата 
Покана. 

За целите на изготвяне на офертите и запознаване с действителната фактическа 
обстановка, Възложителят е предвидил извършването на оглед на място от страна на 
потенциалните участници в рамките на срока за подаване на оферти. 

Предвид факта, че достъпът до обекта подлежи на пропускателен режим, всеки 
потенциален участник следва да заяви желанието си за извършване на оглед минимум 
един работен ден преди избраната дата за оглед. За целта потенциалният изпълнител 
следва да се свърже с представители на възложителя и да предостави минимум следните 
данни: име на потенциалния участник и две имена на всяко от лицата, представители на 
участника, които ще присъстват на огледа. 

Данни за контакт с Възложителя във връзка с организирането на оглед:   

Анжела Георгиева, тел: 02/92 63 856, ел. поща:  ageorgieva@bgenh.com, факс: 02 925 0401 
или адрес: София 1000, ул. „Веслец” № 16. 

При извършване на огледа между представителите на възложителя и потенциалния 
изпълнител следва да бъде подписан протокол за извършен оглед по образец, който следва 
да се приложи в офертата. 

 

1.3. Прогнозна стойност. 
Прогнозната стойност за изпълнение на всички дейности по поръчката е в размер на 209 
000 лв. без ДДС. Посочената стойност е и максимално допустимата стойност по договора. 

 

 2. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГОДНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКО И 
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

 

 
Не са поставени изисквания за годност за упражняване на професионалната дейност. 

 

 
2.1.1.  Участникът следва да е реализирал общ оборот в размер на минимум 200 000 лв. 
без ДДС общо за последните 3 (три) финансови години (2019, 2020 и 2021), в зависимост 
от датата на учредяване или започване на дейността. 
 

Обстоятелството се доказва с: 
- Декларация за общия оборот и оборота от дейности, идентични и/или сходни с 

предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2019, 2020 
и 2021), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си - съгласно приложен образец (Приложение № 6); 

- Заверено от участника копие на ОПР и баланс за последните 3 (три) приключили 

2.1 Изисквания и доказателства за  годност за упражняване на професионална 
дейност 

2.2 Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние на 
участниците 



финансови години (2019, 2020 и 2021), в зависимост от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си. Участниците могат да посочат ЕИК и да не 
представят изискваните документи по предходното изречение, в случай че са заявили и 
представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в 
Търговския регистър, съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството и същите са публично 
достъпни. 

 
Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от баланса и 

отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, 
когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са 
установени. 
 
2.1.2. Участникът следва да е реализирал оборот от дейности, сходни с предмета на 
поръчката, на стойност най-малко 100  000 (сто хиляди) лв. без ДДС общо за последните 
3 (три) финансови години (2019, 2020 и 2021), в зависимост от датата на учредяване или 
започване на дейността. 
Забележка: Под „дейности сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира 
„почистване и/или подготовка на работни площадки във връзка с извършване на 
строителни и/или реставрационни и/или консервационни дейности и/или отводняване 
и/или укрепване на терени“. 
 
За доказване на това изискване участникът представя: 
Декларация за общия оборот и оборота от дейности, идентични и/или сходни с предмета 
на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2019, 2020 и 2021), в 
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - 
съгласно приложен образец (Приложение № 6); 
 

 
2.3.1.  Считано до крайната дата за подаване на офертите, участникът да е изпълнил 
успешно минимум една дейност с идентичен или сходен предмет. 
За сходен предмет се приемат почистване и/или проучване на терени, на които са открити 
културни ценности. 
Забележка: под „изпълнена” дейност следва да се разбира дейност, която независимо 
от датата на започването й, е приключила в посочения по-горе период. 

 
За доказване на това изискване участникът представя: 
-  Списък на изпълнените дейности, съгласно приложен образец (Приложение № 7); 
В случай че участникът е обединение от лица, изискването следва да бъде изпълнено общо 
с участието на всички лица, включени в обединението. 
 
2.2.2.  Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с професионална 
компетентност за изпълнението на поръчката: екип от минимум 3 (трима) човека, от които 
1 (един) ръководител обект с опит в изпълнението на минимум една сходна дейност 
Забележка: За сходен предмет се приемат почистване и/или проучване на терени, на 
които са открити културни ценности. 

 
 
 

2.3 Изисквания и доказателства за технически и професионални способности на 
участниците 



Обстоятелството се доказва със: 
-  Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката, съдържащ 
имената, професионалния опит и квалификацията им - съгласно приложен образец 
(Приложение № 8). 
 
3. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. ПРАВИЛА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА. 

 
3.3. ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  

3.3.1. Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или чуждестранно 
физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително обявените условия. 

3.3.2. Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го представлява 
по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

3.3.3. Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице 
обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – приложение към 
поканата. 

3.3.4. Всеки Участник в конкурса има право да представи само една оферта. Срокът за 
валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни, 
считано от крайния срок за подаване на оферти. 

3.3.5. Срок за подаване на оферти за участие в конкурса по оферти е до 17:00 часа на 
седмия ден (работен) от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои). До изтичането на срока за 
подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, допълни или оттегли 
офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата. Когато в обявения срок за подаване на оферти за участие в процедурата се 
получат по-малко от три оферти, Възложителят удължава срока. 

3.3.6. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за 
участие до 17:00 часа на четвъртия ден (работен) след публикуване на Поканата (денят на 
публикуване не се брои). Всички въпроси следва да се отправят по някой от следните 
начини: чрез ел. поща до ageorgieva@bgenh.com, факс: 02 925 0401 или адрес: София 1000, 
ул. „Веслец” № 16. 

3.3.7. Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com 
разясненията до 17:30 ч. на шестия ден (работен) след публикуване на Поканата за 
участие. 

3.3.8. Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 
участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, 
независимо от изхода на процедурата. В случай че участникът изпраща офертата чрез 
поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 
че да обезпечи нейното поучаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен 
за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 
срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: 
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или 
други подобни. 



3.3.9. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от 
участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: „Оферта“ и да бъдат 
посочени наименование на поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и и-мейл адрес. 

3.3.10. Пликът съдържа документите, посочени в настоящата покана, включително 
документите, отнасящи се до личното състояние и критериите за подбор на участниците, 
Техническо предложение и приложенията към него. Ценовата оферта се представя в 
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, който съдържа 
ценовото предложение на участника, поставен в плика с офертата. 

Пликът следва да съдържа минимум следните документи, изисквани от Възложителя: 
1. Списък с представените документи (съгласно приложения към поканата образец); 
2. Документ за упълномощаване, в случай че офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ участника – в оригинал; 
3. Документ за създаване на обединение – в оригинал или заверено копие, в случай че 

участникът е обединение. 
4. Административни сведения на участника (съгласно приложения към поканата 

образец); 
5. Удостоверение за актуално състояние, справка от търговския регистър и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел, копие от документа за регистрация или единен 
идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел; 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, участниците – юридически лица или 
еднолични търговци следва да представят удостоверение за актуално състояние, издадено 
през последните 6 (шест) месеца преди датата за подаване на офертата. Чуждестранните 
юридически лица представят в официален превод на български език съответните 
еквивалентни документи на съдебен или административен орган в държавата, в която са 
установени. 

6. Доказателства за икономическо и финансово състояние и технически и 
професионални способности на участника - съгласно изискванията на т. 2 от Поканата: 

7. Протокол от извършен оглед в оригинал (съгласно приложения към поканата 
образец); 

8. Декларация за липса на обстоятелства в оригинал (съгласно приложения към 
поканата образец); 

9. Техническо предложение в оригинал (съгласно приложения към поканата образец); 
 
В плика с офертата се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис 
„Предлагана цена“; 

Посоченият плик съдържа ценовото предложение на участника в оригинал (съгласно 
приложения към поканата образец). 
 
Всички оферти се представят на български език, без зачертавания и поправки. 
Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с превод на български език. 
 



3.3.11. При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, върху плика се отбелязват 
поредния номер, датата и часът на получаването. 

3.3.12. Не се допуска до участие оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик; 

- е постъпила с нарушена цялост; 

- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 
законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане 
на крайния срок и/или са в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. 

3.3.13. От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в тази 
покана; 

- не е представен някой от документите, предварително посочени в документацията или 
изискани допълнително от възложителя; 

- за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в декларацията за липса на 
обстоятелства; 

- с когото възложителят има прекратен договор, поради виновно неизпълнение от страна 
на участника. 

Не се допуска вариантност на офертите. 

3.3.14. Условия за прекратяване на конкурса – Възложителят прекратява конкурса, когато: 

- не са подадени оферти; 
- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия; 
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, които той може да осигури; 
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 
промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране 
за изпълнение на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл на предвиди; 
- участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите документи 
или 
- класираните на първо и второ място участници откажат да сключат договор; 
- установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, които не могат 
да бъдат отстранени. 
- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 
променили кръга на заинтересованите лица. 

3.3.15. Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си интернет 
страница. 

3.4. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

3.4.1. За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя 
нейния състав и резервни членове. 



3.4.2. Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и след 
получаване на представените оферти. 

3.4.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 
съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 
сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на 
процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

3.5. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

3.5.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 
„най-ниска цена“.  

3.5.2. До оценка се допускат само офертите, които отговарят на техническите 
изисквания, съдържат всички необходими документи и отговарят на предварително 
обявените от възложителя условия. 

За целите на оценката в настоящата процедура за „обща цена” на участника се счита 
предложената от него обща стойност на включените дейности в таблицата в ценовото 
предложение. 

Посочените количества са прогнозни, единствено и само за целите на оценката. 
Заплащането ще става на базата на реални количества, съгласно клаузите на проекта  на 
договор. 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниската обща цена съгласно 
описаното в предходния абзац. 

В случай на класиране на двама или повече участници на първо място (при еднаква 
предложена цена от двама или повече участници), Изпълнителят ще бъде определен чрез 
жребий, за което участниците ще бъдат допълнително уведомени за това. 

3.6. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

3.6.1. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

3.6.1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката (при 
съобразяване с приложения към настоящата покана образец) с участника, 
определен за изпълнител. 

3.6.1.2. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в 
обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора. 

3.6.1.3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на 
изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на 
договора за възлагане на поръчка. 

3.6.1.4. При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, 
определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по т. 3, букви, „а“ и 
„в“ от Декларацията за липса на обстоятелства (Приложение № 4). 

3.6.1.5. Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако 
участникът, определен за изпълнител, не представи документите, изискуеми 
съгласно настоящата покана. В този случай Възложителят може да сключи договор 
с класирания на второ място участник или да прекрати процедурата. 



3.6.2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИE. 

3.6.2.1.Договорът се сключва при условие, че при подписването му определеният 
изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на договора.  

3.6.2.2.Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от договора 
свои задължения с гаранция, възлизаща на 3 (три) % от максимално 
допустимата стойност по договора.  

3.6.2.3.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под 
формата на:  

 банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при 
условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);  

 парична сума, преведена по сметка на Възложителя 

3.6.2.4. Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение.  

3.6.2.4.1.  Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, 
сумата се внася по посочена от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка на. 

Представя се заверено копие от платежното нареждане. 

3.6.2.4.2. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален 
екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция [във 
форма, предварително [съгласувана с] ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]] / [да 
съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при 
първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по Договора]; 

2. да бъде със срок на валидност, който следва да надвишава с 90 
(деветдест) дни предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Срок за 
изпълнение съгласно Техническото му предложение, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 
удължава или се издава нова.  

 

Възложителят си запазва правото по своя преценка да прекрати процедурата и да не 
подпише договор, без това да води до каквито и да било финансови последствия за него. 
В този случай Възложителят не може да бъде подведен под отговорност за претърпени 
вреди или пропуснати ползи. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение № 1 – Техническа спецификация 

Приложение № 2 - Административни сведения 

Приложение № 3 - Списък с представените документи, съдържащи се в офертата 

Приложение № 4 – Декларация за липса на обстоятелства 

Приложение № 5 - Оферта 

Приложение № 6 - Декларация за общия оборот и оборота от дейности, идентични и/или 
сходни с предмета на поръчката, за последните три приключили финансови години 

Приложение № 7 – Списък на изпълнени дейности с идентичен и/или сходен предмет 

Приложение № 8 - Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката 

Приложение № 9 – Протокол от извършен оглед 

Приложение № 10 – Техническо предложение 

Приложение № 11 – Ценово предложение 

Приложение № 12 – Проект на договор 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

за конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване на растителност, 
отводняване на изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо покритие от 

геотекстил, в поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, собственост на 
„Български енергиен холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. 

Дондуков“ № 12“ 

 

Изисквания във връзка с изпълнението: 

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимата работна ръка, всички 
необходими инструменти, съоръжения, механизация, разрешения, както и всички 
необходими документи съобразно нормативните изисквания, във връзка с изпълнението 
на дейностите, предмет на техническото задание. Възложителят оказва необходимото 
съдействие във връзка с осигуряването на всички необходими документи и разрешения за 
извършване на предвидените дейности. 

Осигуряване на достъп до имота за необходимите машини и техника: 

Фактическо положение: 

Към настоящия момент достъпът до имота се осъществява през страничен вход към 
съседния имот, който се ползва от Британското посолство.  

Във връзка с изпълнение на дейностите по поръчката и предвид настоящото фактическо 
положение, изпълнителят следва да обособи вход за достъп в имота за преминаване на 
механизирана техника и тежкотоварни автомобили. Преминаването ще се осъществява 
през портала на Британското посолство, където има портал с бариера с широчина около 
2,80 метра. Преминаването на цялата техника следва да е съобразено с широчината на 
отвора на бариерата. За да се осигури преминаването от съседния имот е необходимо да 
се демонтират и оградни пана между двата имота. 

Описание на дейностите:  

I. Осигуряване на достъп до имота за преминаване на камиони и тежкотоварна 
техника 

1. Обособяване на вход за достъп за преминаване на механизирана техника и 
тежкотоварни автомобили през портал на съседен имот (ползван от Британското 
посолство) с широчина около 2,80 м. Демонтиране/монтиране на оградни пана. 

II. Осигуряване и оборудване на автомивка в имота за почистване на 
преминаващите тежкотоварни автомобили и механизирана техника 

1. Оборудване на автомивка в имота раположена на дървена платформа и снабдена с 
водоструйка, с цел почистване на преминаващите камиони и механизирана техника, 
необходими за изпълнение на предвидените в поръчката дейности. 



III. Почистване и премахване на растителност от недвижим имот с площ от 1 030 
кв.м. 

1. Отсичане на дървета с височина около 15 м. и диаметър 20-40 см. на 1,3 м. 

2. Изсичане на ниска, средна и висока растителност самонастанени храсти и дървета. 

3. Събиране, пренасяне и разтрупване (раздробяване) на отсечени дървета и храсти. 

4. Натоварване и извозване на растителните отпадъци до регламентирано за целта място. 

IV. Хербицидна обработка 

1. Извършване на хербицидна обработка на корените на изсечените дървета и 
растителност срещу ново прорастване с подходящ препарат от типа „Космик“, „Раундъп“ 
или други подобни, като третирането се извършва най-малко три пъти през шест дни. 

2. Хербицидната обработка в целия имот срещу ново прорастване на растителност с 
подходящ препарат от типа „Космик“, „Раундъп“ или други подобни, като третирането се 
извършва най-малко три пъти през шест дни. 

V. Отводняване на изкоп 

1. Отводняване на атмосферна застояла вода от изкопа в имота. 

2. Изграждане и оборудване на постоянна помпена отводнителна и дренажна система 
захранвана с електрическа енергия, с цел по-нататъшно отводняване на изкопа. 

3. Почистване на ненужни наноси/кал. 

4. При необходимост – почистване и извозване на мокра земна маса от античните 
структури, получена от ремонтните дейности свързани с укрепването на стените на 
изкопа. 

5. При необходимост – осигуряване на вода за целите на изпълнението на горните 
дейности. 

VI. Ревизиране и подновяване на покритието от геотекстил 

1. Разопаковане, ревизиране и подновяване на покритието от геотекстил върху 
археологическите структури. Вид на геотекстила – дишащ, с плътност от 200 - 250 гр./м2. 

2. Извършване на фунгицидна обработка срещу мъх и плесен върху археологическите 
структури, като този процес може да бъде извършен и заедно с полагане на геотекстила. 

3. Полагане на плоскости от фибран (4 см.) върху всички хоризонтални страни на зидовете 
разположени в изкопа (преди полагане на геотекстила). 

VII. Възстановяване на нарушени участъци: 

1. При необходимост – След изпълнение на възложените дейности, в случай че от 
изпълнението са засегнати елементи на градската среда (настилки, огради, ограничители 
и др., включително в съседния имот, ползван от Британското посолство и/или на терена – 



общинска собственост пред който и да е от двата имота), изпълнителят следва да 
възстанови същите в кратък срок и за своя сметка. 

Забележка: Дейностите, свързани с отводняване, почистване и премахване на 
растителността и ревизиране на покритието от геотекстил ще бъдат изпълнявани под 
непосредственото наблюдение и указания на специалист-археолог от Регионалния 
исторически музей – София, съгласно изискванията на чл. 161, ал. 2 от ЗКН, чл. 4 и чл. 5 
от Наредба № 2 за опазване историко-археологическия резерват в центъра на гр. София на 
Председателя на КИК и МСА (ДВ, бр. 11/08.02.1977 г.), а където е необходимо, предвид 
спецификата на дейностите – и реставратор.  

В случай на наличие на неблагоприятни атмосферни условия или други обективни 
обстоятелства е възможно част от дейностите да бъдат спрени и/или изпълнението им да 
бъде отложено във времето до отпадане на обективните обстоятелства. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Образец  

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване на 
растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо 

покритие от геотекстил, в поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, 
собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. 

„Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
 
Настоящата оферта е подадена от  
 

наименование на участника 
регистр. с решение от ... / на ...  
по ф.дело № .../ ... г.,  
с адрес на управление:  
ЕИК  
Ид № по ДДС  
банкова сметка IBAN  
банков код (BIC)  
обслужваща банка/клон/офис  
и подписана от:  

трите имена и ЕГН 
в качеството му на:  

длъжност 
 
2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап. 
2. Телефон  
3. Факс  
4. e-mail  
5. интернет адрес  
6. Лице за контакт 

/име, длъжност/ 
 

 
[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Образец 

 

Списък с представените документи, съдържащи се в офертата, подадена в конкурс 
по оферти с предмет: „Почистване и премахване на растителност, отводняване на 

изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в 
поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български енергиен 

холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 

 

Участник: ……………………………………………………………………………………..., 
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…] 

№ Съдържание 

Вид и количество 
на документите 

/оригинал или 
заверено копие и 

общ брой 
страници/ 

 Посочват се съдържащите се в офертата документи съобразно 
тяхната поредност. 

 

1.   

2.   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение (по образец) 
(представено в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис 
"Предлагана цена", поставен в плика с офертата) 

 

 
 [дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Образец  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелства 

 
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 
____________________________, в качеството ми на _________________________ 
(посочва се заеманата длъжност) на ____________________________ (посочва се 
фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 
____________________, със седалище и адрес на управление: 
______________________________________________________________, участник в 
конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване на растителност, отводняване 
на изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в 
поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български енергиен 
холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 
 

Д Е К Л А Р И Р А М*, ЧЕ: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  
2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на тези по т. 1, 
в друга държава членка или трета страна. 
3. Представляваното от мен дружество: 
а) не е в производство по несъстоятелност или е обявено в несъстоятелност, или 
сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон или е преустановило дейността си.; 
б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 

 
* Основанията по т. 1 и 2 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 
лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е 
вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 
В посочените случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен 
или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1 и 2 се отнасят 
и за това физическо лице. 
По отношение на обстоятелства по т. 1 и 2, основанията се прилагат пет години от влизането в сила на 
присъдата, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието. 
Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, 
включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници. 



в) няма парични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, доказани с  влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако размерът на 
неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата 
на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 
000 лева. 
г) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени 
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен. 
 
4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на   Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и/или с член/членовете на Съвета на директорите на 
БЕХ ЕАД. 
 
5. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата 
по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

…......……………. г.    Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Образец  

ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
ул. Веслец № 16 

 

 

О Ф Е Р Т А 
за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и 
подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с 

идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ 
ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 

 
От .................................................................................., с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на 
              (наименование на участника)                                                            
регистрация в съответната държава .......................................,представлявано от 
...................................................................................................                                                                  
                                               (име/длъжност) 
 
   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в обявения от Вас конкурс по 
оферти с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както 
следва: 

Предлаганото от нас предложение за цялостното изпълнение на поръчката е представено 
съобразно изготвения образец към Поканата за участие, с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката”. 

Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката е 
представено в отделен запечатан непрозрачен Плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.  

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор – приложение към поканата 
за участие в процедурата. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора 
изцяло в съответствие с проекта, в установения срок. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти 
са валидни за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 
подаване на оферти. 

В случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 
представим: 

2. Документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата, посочени в т. 3, букви, „а“ и „в“ от Декларацията за липса на 
обстоятелства. 



До подписването на договор тази оферта, заедно с Вашата писмена покана за възлагане 
на договор, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите съгласно 
приложения списък. 

 
 
[дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

  [качество на представляващия участника] 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
         Образец 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за общия оборот и оборота от дейности, идентични и/или сходни с предмета на 
поръчката, за последните три приключили финансови години 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 
____________________________, в качеството ми на _________________________ 
(посочва се заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се 
фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната 
държава ____________________, участник в конкурс по оферти с предмет: 
„Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и 
подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с 
идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, 
находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 

Д Е К Л А Р И Р А М следното: 

1. Общ оборот за последните три приключили финансови години 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. Общо 

Общ оборот:     

 
2. Оборот от дейности, идентични и/или сходни с предмета на поръчката за 

последните три приключили финансови години: 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. Общо 

Приходи от дейности, 
сходни с предмета на 
процедурата 
("почистване и/или 
подготовка на работни 
площадки във връзка с 
извършване на 
строителни и/или 
реставрационни и/или 
консервационни 
дейности и/или 
отводняване и/или 
укрепване на терени") 

    

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа 
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

 [качество на представляващия участника] 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 Образец 
Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя], 
Регистрация: [данни за регистрацията] 
Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или 
друго качество] 
БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […] 

 
 

СПИСЪК 
на изпълнени дейности с идентичен и/или сходен предмет  

във връзка с участие в конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване на 
растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо 
покритие от геотекстил, в поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, 
собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. 
„Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 

 

№ 

Възложител 
/Получател 

[име; адрес; лице 
за контакт; 

телефон; e-mail] 

Предмет 
(описание) 

на 
дейността 

Срок на 
изпълне

ние 
(от /до) 

Стойност 
в лв., без 

ДДС 

В качеството на: 
[главен 

изпълнител; 
участник в 

обединение; 
подизпълнител] 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

 
 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Образец  

Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя], 
Регистрация: [данни за регистрацията] 
Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или 
друго качество] 
БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […] 

 

СПИСЪК 

на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката 

Лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията 
на възложителя, са: 

№  Имена Образование/ 
квалификация 

Професионален 
опит 

Изпълнени сходни 
дейности 

(почистване и/или 
проучване на терени, на 

които са открити 
културни ценности) 

     

     

     

     

     

 

2. През целия период на изпълнение на поръчката, ако същата ни бъде възложена, ще 
осигурим участие на изискуемия съгласно поканата за участия минимален брой персонал 
и с ръководен състав с необходимата квалификация и професионален опит (екип от 
минимум 3 (трима) човека, от които 1 (един) ръководител обект с опит в изпълнението 
на минимум една сходна дейност). 
 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

 [качество на представляващия участника] 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
         Образец 

 
ПРОТОКОЛ 

от извършен оглед 

 

Днес, ………………..,  

Във връзка с участие в конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване 
на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и подновяване на 
съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с идентификатор 
68134.405.157, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, находящ се 
в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“, бе извършен оглед на поземлен 
имот с идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български енергиен 
холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12 от 
следното/ите лице/лица (посочват се имената на лицата, които са присъствали 
на огледа): 
1. …………………………………..…………………………………………………...; 

2. …………………………………..…………………………………………………...; 

3. …………………………………..…………………………………………………...; 

представители на ……………………………………………………………………...,  

(посочва се наименованието на потенциалния участник) 

ЕИК/БУЛСТАТ/ Номер на регистрация в съответната държава 

………………………………………….. 

 
 

За потенциалния участник:    За възложителя: 

 

………………………………..    ……………………. 

(подпис и имена)      (подпис и имена) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
Образец  

 

 

ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
ул. Веслец № 16 
 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в конкурс по оферти с предмет: 
„Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и 

подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с 
идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, 

находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 

 

От [наименование на участника], с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната 
държава […………], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или 
друго качество] 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с поканата за участие в конкурс по оферти с горепосочения предмет, 
представяме нашето техническо предложение за участие, както следва: 
 
Предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническата спецификация и 
изискванията към изпълнението. 

Предлагаме срок за изпълнение на дейностите, предмет на техническата спецификация 
и документацията за участие в размер на ……….. (словом…………….) дни, считано от 
датата, посочена във възлагателното писмо за стартиране на дейностите по договора. 
 
Забележка: Предложеният срок не трябва да надвишава 30 (тридесет) работни дни. 
Участници, предложили по-дълъг срок, ще бъдат отстранявани от участие в 
процедурата. 
 
Сроковете за извършване на отделните дейности, предмет на техническото задание, са 
съгласно приложения график за изпълнение на дейностите по поръчката. 
 
Забележка: В случай на несъответствие между предложеният общ срок и графика за 
изпълнение на поръчката, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 
 
 



Предлагаме да изпълним поръчката по следния начин2: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 

 

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме следните документи: 

         

1. График на дейностите 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

 

 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

  

 
2 Участникът следва да изброи…. Участникът описва как и с какви средства ще 
изпълни поръчката. Описанието си участникът може да предостави и като 
приложение към техническото предложение. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
Образец  

ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
Ул. „Веслец” № 16 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс с предмет: „Почистване и премахване на растителност, 
отводняване на изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо покритие от 

геотекстил, в поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, собственост на 
„Български енергиен холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. 

Дондуков“ № 12“ 
 

От  [наименование на участника],с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната 
държава […], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго 
качество] 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с изискванията за участие в конкурс по оферти с горепосочения 
предмет сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:  

№ Описание на дейностите Мяр
ка 

Ориенти
ровъчно 
количест

во 

Единич
на цена 
лева без 

ДДС 

Стойност 
лева без 

ДДС 

I. Осигуряване на достъп до имота за преминаване на камиони и 
тежкотоварна техника 

1. Обособяване на вход за достъп за преминаване на механизирана 
техника и тежкотоварни автомобили през портал на съседен имот 
(ползван от Британското посолство) с широчина около 2,80 м. 
Демонтиране/монтиране на оградни пана.  

Направените разходи (вкл. техника, труд и материали) ще бъдат 
доказани с двустранно подписан протокол за реално извършените 
работи. 

 

II. Осигуряване и оборудване на автомивка в имота за почистване на 
преминаващите тежкотоварни автомобили и механизирана техника 

 

1. Оборудване на автомивка в имота 
раположена на дървена платформа и 
снабдена с водоструйка, с цел 

    



№ Описание на дейностите Мяр
ка 

Ориенти
ровъчно 
количест

во 

Единич
на цена 
лева без 

ДДС 

Стойност 
лева без 

ДДС 

почистване на преминаващите 
камиони и механизирана техника, 
необходими за изпълнение на 
предвидените в поръчката дейности. 
(в предложението по тази точка 
следва да са включени разходи за 
всички дейности, осигуряващи 
изпълнението на задълженията за 
почистване и поддържане на 
обекта и околностите, в 
съотвествие с всички нормативни 
изисквания).  

бр. 1 

III. Почистване и премахване на растителност от недвижим имот с площ от 1 
030 кв.м. 

1. Отсичане на дървета с височина 
около 15 м. и диаметър 20-40 см. на 
1,3 м. 

бр. 8   

2. Изсичане на ниска, средна и висока 
растителност самонастанени храсти 
и дървета (цена на кв. м. от терена)   

м2 1 030   

3. Събиране, пренасяне и разтрупване 
(раздробяване) на отсечени дървета и 
храсти. 

м3 80   

4.  Натоварване и извозване на 
растителните отпадъци до 
регламентирано за целта място 

м3 80   

IV. Хербицидна обработка 

1.  Извършване на  хербицидна 
обработка на корените на изсечените 
дървета и растителност срещу ново 
прорастване с подходящ препарат от 
типа „Космик“, „Раундъп“ или други 
подобни, като третирането се 
извършва най-малко три пъти през 
шест дни. 

 

бр. 

 

8 

  

2. Хербицидната обработка в целия 
имот срещу ново прорастване на 
растителност с подходящ препарат от 

 

м2 

1 030   



№ Описание на дейностите Мяр
ка 

Ориенти
ровъчно 
количест

во 

Единич
на цена 
лева без 

ДДС 

Стойност 
лева без 

ДДС 

типа „Космик“, „Раундъп“ или други 
подобни, като третирането се 
извършва най-малко три пъти през 
шест дни. 

V. Отводняване на изкоп 

1.  Отводняване на атмосферна застояла 
вода от изкопа в имота. 

м3 600   

2. Изграждане и оборудване на 
постоянна помпена отводнителна и 
дренажна система захранвана с 
електрическа енергия. 

 

бр. 

 

1 

  

3.  Почистване на ненужни наноси/кал. м3 100   

4.  При необходимост – почистване и 
извозване на мокра земна маса от 
античните структури, получена от 
ремонтните дейности свързани с 
укрепването на стените на изкопа 

 

м3 

 

50 

  

5.  При необходимост – осигуряване на 
вода за целите на изпълнението на 
горните дейности (цена за пълен 
курс на камион „водоноска“ – 5 м3). 

 

бр. 

 

10 

  

VI. Ревизиране и подновяване на покритието от геотекстил 

1. Разопаковане, ревизиране и 
подновяване на покритието от 
геотекстил върху археологическите 
структури. Вид на геотекстила – 
дишащ, с плътност от 200 - 250 гр./м2. 

 

м2 

 

500 

  

2. Извършване на фунгицидна 
обработка срещу мъх и плесен върху 
археологическите структури, като 
този процес може да бъде извършен и 
заедно с полагане на геотекстила. 

 

м2 

500   

3. Полагане на плоскости от фибран (4 
см.) върху всички хоризонтални 
страни на зидовете разположени в 

 

бр. 

 

20 

  



№ Описание на дейностите Мяр
ка 

Ориенти
ровъчно 
количест

во 

Единич
на цена 
лева без 

ДДС 

Стойност 
лева без 

ДДС 

изкопа (преди полагане на 
геотекстила). 

VII. Възстановяване на нарушени участъци 

1.   При необходимост - възстановяване на засегнати от изпълнението 
елементи/участъци на общински терен, градската среда (настилки, 
огради, ограничители и др.) и/или в съседния имот, ползван от 
Британското посолство. 

Направените разходи (вкл. техника, труд и материали) ще бъдат 
доказани с двустранно подписан протокол за реално извършените 
работи. 

 

 Обща стойност, без ДДС:   

 Стойност на ДДС:   

 Обща стойност с ДДС:   

 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 
грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 
 
Забележка: 
1.  Посочените в ценовото предложение единични цени за изпълнение на видовете 
работи включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и оборудване, 
включително всички необходими материали, обезопасяване и почистване, извозване на 
отпадъци, използване или наемане на автовишка и други приспособления за изкачване 
на хора, разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на 
изпълнение на поръчката и други непредвидени разходи.  

2.  Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за 
всички позиции от таблицата. Предложените цени трябва да се закръглят до втория 
знак след десетичната запетая. 

3. Посочените в таблицата количества са ориентировъчни и ще се ползват само за 
целите на оценка на подадените оферти от участниците в процедурата. Заплащането 
ще се извършва при условията на проекта на договор. 
 

 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
Проект! 

Д О Г О В О Р №…... 

   
Днес ………… 2022 г. в град София, между: 
 
„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление- 
гр. София, ул. „Веслец“ № 16, с ЕИК № 831373560 представлявано от Иван Андреев – 
Изпълнителен директор, наричан по нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна, 
 
и  
 
…………………………(Наименование на Изпълнителя), със седалище и адрес на 
управление:………………………………………..,ЕИК…………………представлявано от 
………………………, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  
 
 
във връзка с проведена от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД процедура с предмет 
„Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и 
подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с 
идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, 
находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“ 
 
се подписа настоящият Договор, с който   
 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
дейности по почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и 
ревизиране и подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с 
идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, 
находящ се в гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ №12, съгласно Приложение №1 – 
Техническа спецификация, Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя 
и Приложение №3 – Ценово предложение – неразделна част от настоящия договор. 
 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 2. (1) Срокът на договора е  ……. (…….) …….., считано от датата посочена във 
възлагателното писмо, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
започване на договорените в чл. 1, дейности, подробно описани в Техническата 
спецификация - Приложение № 1 и Техническото предложение на Изпълнителя- 
Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.  
 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или 
отчасти, след получено предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако възникнат обективни 
обстоятелства (неблагоприятни климатични условия и др.), които правят 
продължаването му трудно изпълнимо. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за  временното спиране на изпълнението на договора. 
 
 (3) Всяка от страните е длъжна да направи необходимото да сведе до минимум срока на 
спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, 
като незабавно уведоми другата страна за това. При възобновяване на изпълнението се 
съставя  протокол, който се подписва от двете страни по Договора. 
 
(4) Срокът на Договора се удължава с времето, за което изпълнението е спряно.  
 
(5) За всички извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности до момента на спирането се 
съставя  протокол, който се подписва от двете страни по Договора. 
 
(6) Място на изпълнение на Договора е: Поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, 
собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. “Княз 
Ал. Дондуков“ №12. 
  
(7) Изпълнението на задълженията на страните по този Договор, ще се счита за 
завършено след пълното извършване на всички дейности, описани в предмета на 
Договора и съгласно  Техническата спецификация - Приложение №1, Техническото 
предложение на Изпълнителя - Приложение №2 и подписан Констативен протокол от 
страните, въз основа на решение на експертна комисия, назначена от Министерство на 
културата и след извършване на всички плащания съгласно чл. 3, ал. 2. 

 
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 3. (1) Възнаграждението, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за извършването на договорените в чл. 1 дейности, подробно описани в Техническата 
спецификация - Приложение № 1 и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 
Приложение №2, които са неразделна част от настоящия договор, се извършва поетапно 
въз основа на подписани приемо-предавателни протоколи от страните за извършените 
дейности, в които изрично е посочена стойността на осъществената/ните дейност/и на 
база единични цени, посочени в Ценовото предложение – Приложение № 3 на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от  настоящия Договор. 
 
(2) Заплащането на възнаграждението по ал.1 се извършва по следния начин: 
 
1. 90% (деветдесет процента) поетапно, на база на завършени и приети дейности, въз 
основа на подписани приемо-предавателни  протоколи от страните, в които изрично е 
посочена стойността на осъществената/ните дейност/и на база единични цени, посочени 
в Ценовото предложение – Приложение № 3 в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 
приемане изпълнението на съответната/ните изпълнена/ни дейност/и и надлежно 
издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 



2. Останалите 10%  (десет процента ) от стойността на извършените дейности, съгласно 
подписните приемо-предавателни протоколи, се изплащат след приспадане на 
начислените неустойки (ако има такива) в срок до 5 (пет) работни дни, след приключване 
на всички дейности, предмет на Договора, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан 
Констативен протокол  от страните за окончателно приемане на изпълнението по 
Договора, въз основа на решение на експертна комисия, назначена от Министерство на 
културата и надлежно издадена  фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
(3) Всички плащания по Договора, не следва да надвишават максимално допустимата 
стойност на Договора в размер на 209 000 (двеста и девет хиляди) лева, без ДДС. 
 
(4) Всяко плащане по този Договор  се извършва въз основа на следните документи: 
1. Приемо-предавателен протокол за приемане на съответната/ните дейност/и, подписан 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
2. Констативен протокол за  окончателно приемане на изпълнението по Договора, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. фактура за дължимата сума за съответната дейност/и съгласно Ценовото предложение 
– Приложение № 3, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
въз основа на подписан приемо-предавателен протокол или констативен протокол от 
страните. 
4. Приемо-предавателните протоколи и Констативния протокол от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подписват  от отговорното лице посоченото в чл. 11, ал. 3 от 
договора.  
 
(5) Всички плащания по този договор се извършват за действително изпълнени и приети 
дейности.  
 
(6) Всички плащания се извършват чрез банков превод по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
IBAN……………………………………….,  
BIC……………….,  
Банка………………….. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи в уговорения срок и качествено изпълнение на възложените с 

настоящия Договор дейности; 
2. по време на изпълнение на Договора да извършва ежедневни  проверки относно 

качеството на извършената работа; 
3. да изисква и получава информация своевременно за хода и етапа на дейностите,  

осъществявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор;  
4. да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, след получено 

предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако възникнат обективни обстоятелства 
(неблагоприятни климатични условия и др.), които правят продължаването му 
трудно изпълнимо. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  уведомява незабавно  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за  временното спиране на изпълнението на договора. 



5. да откаже да подпише приемо-предавателен протокол и/или констативния 
протокол за съответната/ните изпълнена/ни дейност/и от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че изпълнението е неточно и/или некачествено 
съгласно заложените изисквания в Техническата спецификация - Приложение № 
1 към Договора, като определя подходящ срок за отстраняване на нередностите 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. заплати възнаграждението за дейностите по Договора при уговорените размер,  
условия и срок, предвидени в него;  

2. оказва необходимото съдействие, включително да осигури необходимия достъп 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнение на задълженията му по настоящия 
Договор. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

1. получи договореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията,  
предвидени в настоящия Договор; 

2. получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията си по настоящия Договор. 

 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. осигури извършването на дейностите по този Договор качествено и в 
установените срокове; 

2. осигури за своя сметка необходимите за работата му работна ръка, машини и 
съоръжения; 

3. осигури за своя сметка всички необходими разрешителни или други документи,  
свързани с осъществяването или спирането на дейността по Договора; 

4. информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали входа 
на изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им като може 
да поиска указания и/или съдействие за отстраняването им.  

5. предостави информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване, относно хода и 
етапа на извършваните от него дейности. 

6.  спазва указанията на Ръководителя, археолог – наблюдател и Реставратора от 
Регионалния исторически музей-София, като се въздържа от всякакви действия, 
включително на трети лица, действащи по негово нареждане в изпълнение на 
договорни или извъндоговорни задължения, които биха могли да застрашат и/или 
увредят археологическия обект, както и в случай на откриване на археологически 
недвижими културни ценности по смисъла и при условията на Закона за 
културното наследство. 

7.   информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и компетентните органи в случай на 
неправомерна намеса и/или посегателства върху терена, от страна на трети лица. 

8. възстанови своевременно и за своя сметка всички засегнати от изпълнението на 
дейностите по договора, елементи на градската среда, както и в случаите на 
нанесени щети на находящите се в съседство имоти. 

9. не възпрепятства и да указва съдействие на отговорното лице от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при извършването на ежедневни проверки по време на 
изпълнението по Договора.  



 
 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

Чл. 6 (1)  При   подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
гаранция за изпълнение на задълженията по него в размер на 3% (три процента) от 
максимално допустимата стойност на  Договора посочена в  чл. 3, ал. 3 , която служи за 
обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, под една от 
следните форми: 
 
а) парична сума за внесен паричен депозит по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
IBAN: BG96UNCR76301003466519  
BIC: UNCRBGSF 
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
Титуляр:“ БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД 
 
б) банкова гаранция, учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 90 
дни след изтичане на срока по чл. 2, ал. 1 или ал. 4.  
(2) Гаранцията за изпълнение служи за обезщетяване на вреди и загуби на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, причинени от неизпълнение или неточно (лошо) изпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия Договор.  
 
(3) При точно и пълно изпълнение на задълженията по Договора, гаранцията за 
изпълнение се освобождава  в пълен размер до 30 (тридесет) календарни дни след 
подписване на Констативния протокол от страните и след уреждане на всички финансови 
претенции между страните.,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

(4) При удължаване срока на  Договора  с времето съгласно чл. 2, ал. 4, през което 
изпълнението е спряно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради възникнали обстоятелства 
(неблагоприятни климатични условия и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 
10 (десет) календарни дни да предостави  нова банкова гаранция, учредена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 90 дни след изтичане на удължения срок на 
договора .  
 
(5) В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция изтече преди подписване на 
Констативния протокол от сраните, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 
(десет) календарни дни да предостави нова банкова гаранция, учредена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 90 дни. 
 
(6) В случай, че преди изтичането на срока по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение, поради възникване на основание за 
това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) календарни дни от 
получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да възстанови гаранцията в 
пълен размер. 
 



(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията за изпълнение до максималния и 
размер и в случаите на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при неуредени 
взаимоотношения при прекратяване на Договора.   
 
(8) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако в процеса на   
изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 
 
(9) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума, 
освобождаването ѝ се извършва чрез превеждане по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, че е под формата на банкова гаранция - чрез предаване на 
оригинала на документа за учредяването ѝ.  
 

VII. НЕУСТОЙКИ 
 

Чл. 7. (1) В случай на неспазване на срока за изпълнение по чл.2, ал. 1  или ал. 4  от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща неустойка в размер на 0,03% върху 
максимално допустимата стойност на  Договора посочена в  чл. 3, ал. 3 за всеки ден 
закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от максимално допустимата стойност 
на  Договора. 
 
(2) В случай на забавено плащане по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 0,03% върху стойността на 
забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от 
стойността на дължимото плащане.  
 
(3) При виновно неизпълнение на задълженията по Договора, с изключение на случаите 
по ал. 1 и ал. 2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% 
(десет процента) върху максимално допустимата стойност на  Договора.  
 
(4) За действително претърпени вреди и/или пропуснати ползи в размер по-голям от 
размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение 
в пълен размер по общия гражданскоправен ред. 
 
 (5) Неустойките по настоящия член не заместват и се дължат от неизправната страна 
наред с обезщетение за евентуално претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат 
на нейни виновни действия и/или бездействия. 
 
 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА  
 

Чл. 8. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения срок по чл. 2, ал. 
1 или ал.4  и подписан Констативен протокол от страните.  
 
(2) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните с подписване 
на двустранно писмено споразумение.  
 



(3)  Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с пет дневно писмено предизвестие до другата 
страна, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения 
между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 
 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му (включително при невъзможност да се осигури 
финансиране), не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или обезщетения, а му 
заплаща само дължимите до момента на прекратяването суми. 

(5) Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване 
на обстоятелствата по чл.9 от настоящия Договор. В този случай страните подписват 
двустранен протокол. 

(6) Договорът може да бъде прекратен чрез отправяне на писмено предизвестие в 5-
дневен срок от изправната страна до неизправната страна, в случай на неизпълнение на 
поетите с Договора задължения.  
 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

Чл. 9. (1) В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този 
Договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 
възникнало след сключване на Договора, което препятства неговото изпълнение, тя е 
длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. 
 
(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 
насрещни задължения се спира и срокът на Договора се удължава с времето, през което 
е била налице непреодолимата сила.  
 
(3) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните 
може да поиска Договорът да бъде прекратен.     
 

X. РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
 

Чл. 10. (1)Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или възникнали 
при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че 
спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани 
съгласно българското законодателство  
 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 
Чл. 11. (1) Всяка информация, имаща връзка с настоящия Договор, ще се счита от 
страните за поверителна и конфиденциална.  
 
(2) Всички изменения и допълнения на този Договор са валидни, ако са направени в 
писмена форма и са подписани от страните. 
 



(3) Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е…………………………. 
 
(4) Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е …………………………. 
 
(5) Настоящият договор се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един 
за всяка от страните. 
 
(6) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение №1- Техническа спецификация ;  
Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя; 
Приложение №3 – Ценово предложение.  

 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
 …………………………………………                                 
……………………………………….. 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
  
ИВАН АНДРЕЕВ 
 

 


