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І. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

 

 

 
ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 

 
 

Тръжна комисия към „Овергаз Мрежи” АД на основание утвърдена Инструкция за провеждане на 
търг за избор на доставчик на стока/услуга в групата ОВЕРГАЗ, Ви кани да участвате в ограничена 
процедура за възлагане на поръчка с предмет: 
 
„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 

за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции” 
 

Документацията за участие можете да намерите безплатно на електронен адрес: 
www.overgas.bg, в раздел „Тръжни процедури”, „Текущи тръжни процедури”. 
 
Документацията може да бъде получена и на хартиен носител - по пощата или на място, 
всеки работен ден от 900 до 1630 часа (и не по-късно от два работни дни преди крайния 
срок за представяне на предложенията) на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев” №5, за 
контакти: Мария Антова, тел. (+359 2) 428 3458. При получаване на документацията е 
нужно да представите копие от документ за внесена такса в размер на 6 (шест) лева 
с ДДС, преведена по банковата сметка на „Овергаз Мрежи” АД:  
IBAN (BGN):  
BG31 UNCR 9660 1009 1400 10; BIC: UNCRBGSF, в Уникредит Булбанк АД. 
 
Копие от документа за внесена такса можете да изпратите и на факс: (+359 2) 9621 724 
или на електронен адрес: procurement@overgas.bg. Таксата не подлежи на 
възстановяване. За издаване на данъчна фактура е необходимо да изпратите данните на 
фирмата и МОЛ. 
 
Краен срок за представяне на предложения за участие в процедурата – 
30.03.2020 г., 17:30 ч.  
 
Предложенията трябва да бъдат адресирани до: Тръжна комисия, „Овергаз Мрежи” АД, 
София 1407, ул. „Филип Кутев” №5, запечатани в непрозрачен плик и представени от 
кандидата или от негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка.  
 
Всички кандидати могат да присъстват на откритите заседания на  
Тръжната комисия за разглеждане и класиране на предложенията. 

 
 
Разходите за изготвяне на предложението са за сметка на Кандидата.  
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ІI. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Предмет на поръчката  
Поръчката включва доставка на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция №1: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „TARTARINI“ – Италия.  
Обособена позиция №2: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „PIETRO FIORENTINI“ – Италия.  
 

Всеки кандидат може да кандидатства за една от обособените позиции или за двете 
обособени позиции едновременно! 

 
2. Вид на процедурата 
Поръчката ще се възложи по реда на ограничена процедура. Редът и условията, при 
които ще бъде избран Изпълнител на поръчката, са съобразени с вътрешнофирмен 
документ за провеждане на търг за избор на доставчик на стока или услуга - Инструкция 
за избор на изпълнител на СМР или доставчик на стока/услуга в Групата Овергаз - 
Инк 10.01.05. 
 
3. Срок за изпълнение на поръчката 
- доставката на резервните части за 2020 г. по ОП1 и ОП2 да се извърши до 4 (четири) 
седмици след подадена заявка от Възложителя. 
- доставката на резервните части за 2021 г. по ОП1 и ОП2 да се извърши до 4 (четири) 
седмици след подадена заявка от Възложителя. 
 
 
 
4. Място на изпълнение на поръчката 
Складова база на Възложителя в гр. Божурище, ул. „Мура“ №10. 
 
5. Ограничения при изготвяне на предложението 
5.1. Предложението трябва напълно да отговаря на изискванията в документацията за 
участие в ограничена процедура.  
5.2. Участие на подизпълнител при изпълнение предмета на поръчката не се допуска. 
 
6. Изисквания към кандидатите 
6.1. Кандидатите да имат опит в извършването на идентични или сходни с предмета и 
обема на настоящата поръчка доставки на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване за газ. 
6.2. Кандидатите следва да отговарят на всички изисквания, посочени в Заданието за ОП1 
и ОП2 , (Приложение 1.1 и Приложение 1.2) към настоящата тръжна документация. 
 
7. Изисквания за качество 
7.1. Поръчката следва да се изпълни при спазване на изискванията, посочени в 
приложените към настоящата документация Задания за ОП1 и ОП2 (Приложение 1.1 и 
Приложение 1.2). 
7.2. Кандидатите трябва да декларират чрез декларация свободен текст оригиналния 
произход на резервните части – от производителя на регулаторното и предпазно 
оборудване и да представят EC - Декларация за съответствие. 
 
8. Цена  
Цените, посочени в Търговското предложение за ОП1 и ОП2 (Приложение 2.1 и 
Приложение 2.2), трябва да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнение 
предмета на поръчката по съответната обособена позиция от настоящата процедура. 
Цените следва да бъдат твърдо фиксирани и неподлежащи на корекции до изтичане срока 
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на договора. Начинът на плащане е посочен също в Търговското предложение за ОП1 и 
ОП2.  
 
Договорите за ОП1 и ОП2 ще се сключат при цена и начин на плащане, посочени в 
Търговското предложение за ОП1,съответно за ОП2 (Приложение 2.1., съответно 
Приложение 2.2.). В договорите не се попълва цена. 
 
9. Срок на валидност на предложението 
Срокът на валидност на предложението за ОП1 и ОП2 включва времето, през което 
кандидатът се обвързва с условията на представеното от него предложение за 
съответната обособена позиция. Срокът на валидност на предложението следва да бъде 
не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече от датата, обявена за 
крайна за предаване на предложенията. 
 
10. Изисквани гаранции 
Определеният за Изпълнител на поръчката представя гаранция за изпълнение на 
договора. 
 
Размерът и условията на гаранцията за изпълнение на договора са определени в проекта 
на договор. 
 
11. Критерии за оценка на предложенията  
Оценяването и класирането на предложенията са описани в раздел V –  ОЦЕНКА И 
КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 

12. Място, ден и час за представяне на предложенията:  
София 1407, ул. „Филип Кутев” №5, ет. Партер, звено „Деловодство”, до 30.03.2020 г., 
17:30 ч. 
 
13. Кандидатите не трябва да имат неизпълнени договорни задължения към 
дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли. 
 
14. Имената на кандидатите и съдържанието на предложенията се запазват от Тръжната 
комисия в тайна до деня, определен за разглеждане на предложенията. 
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ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  
 
1. При изготвяне на предложенията за участие в ограничената процедура за възлагане на 
поръчка, всеки кандидат трябва да се придържа точно към посочените в настоящата 
документация условия. 
 
В предложенията трябва да се използват приложените към документацията образци. 
 
2. Всички материали в предложението трябва да бъдат ясни и четливи. Всички разходи по 
изработването и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите. 
 
3. Тръжната комисия запазва в тайна имената на кандидатите и съдържанието на 
предложенията до деня, определен за отваряне на предложенията. 
 
4. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик, който съдържа 
посочените в тръжната документация документи на адреса на Тръжната комисия по един 
от следните начини: лично от кандидата или от негов упълномощен представител; по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер.  
 
Върху плика кандидатът посочва следната информация: 
 
Получател:  
Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД 
ул. „Филип Кутев” №5, звено „Деловодство” 
гр. София – 1407 
 
Предмет на процедурата:  
„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции”. 
 
Обособена позиция: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Подател:  
Име на компанията-кандидат. 
Адрес за кореспонденция. 
Телефон, факс номер, електронен адрес. 
Лице за контакт 
 
5. Предложението съдържа посочените в тръжната документация документи, включващи: 
техническо предложение за съответната обособена позиция; необходими документи; 
декларации; едностранно подписани от кандидата договори и задания, поставени в 
непрозрачен плик. В този плик се поставя отделен непрозрачен плик с надпис 
„Предлагана цена”, който съдържа попълнения образец на Търговското предложение за 
съответната обособена позиция (Приложение 2.1 и/или Приложение 2.2).  
 
6. При приемане на предложението от звено „Деловодство”, върху плика се отбелязват: 
поредният номер, датата и часа на получаването. Посочените данни се въвеждат в 
електронен регистър, след което на приносителя се издава документ с входящ номер. 
 
7. Срокът за представяне на предложенията за участие в процедурата е до 30.03.2020 г., 
17:30 ч. на адреса на Тръжната комисия, посочен по-горе. 
 
8. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от звено 
„Деловодство”. Не се приема предложение в плик, който не е запечатан, е с нарушена 
цялост или върху който не е изписана информацията по т.4, по-горе. 
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9. Кандидатите са длъжни да уведомяват Тръжната комисия за всички осъществили се в 
хода на процедурата промени в правното им състояние, в седемдневен срок от тяхното 
настъпване. 
 
10. След изтичане на срока за представяне на предложенията, Тръжната комисия 
определя датата и часа за провеждане на първото си открито заседание. Тръжната 
комисия уведомява писмено кандидатите за датата и часа на провеждане на открито 
заседание и ги поканва да присъстват при провеждането му. 
 
11. При провеждане на първото открито заседание Тръжната комисия отваря пликовете с 
предложенията на кандидатите (по реда на тяхното постъпване) и проверява дали 
представените документи отговарят на изискванията съгласно документацията. Тръжната 
комисия съставя протокол за извършените констатации и възлага изготвянето Оценка за 
съответствие на предложенията (по документи). Пликовете с надпис „Предлагана 
цена” не се отварят. 
 
12. Кандидати, които желаят да присъстват на открито заседание на Тръжната комисия, 
трябва да изпратят на посочения електронен адрес имената на техните упълномощени 
представители до 17:30 часа на деня преди, деня на провеждане на откритото заседание. 
В противен случай лицата не се допускат до заседанието. 
 
13. Тръжната комисия има право по всяко време да проверява заявените от кандидатите 
данни и факти. 
 
14. Тръжната комисия отстранява от участие в процедурата кандидат, който: 
а) не е представил някой от необходимите документи или представените документи не 
съответстват на условията, посочени в тръжната документация; 
б) е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително 
обявените условия от Тръжната комисия. 
 
15. Оценяването и класирането на предложенията ще бъде извършено по реда описан в 
раздел V – ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 
 
16. Председателят на Тръжната комисия представя на второто открито заседание, пред 
представителите на кандидатите, извършената Оценка за съответствие на 
предложенията (по документи). След това, Тръжната комисия извършва последователно 
следните действия: отварят се пликовете с надпис „Предлагана цена” и се обявяват 
предложенията на допуснатите кандидати; извършва се оценка на същите по критерия 
„най-ниска обща цена”; председателят на Тръжната комисия обявява класирането на 
кандидатите пред присъстващите.  
 
17. Тръжната комисия класира кандидатите, чиито предложения отговарят на 
предварително обявените условия.  
 
18. Тръжната комисия съставя протокол за класирането на кандидатите и в срок от три 
дни уведомява с писмо всички кандидати за извършеното класиране. 
 
19. Председателят на Тръжната комисия уведомява Възложителя за класирането на 
кандидатите и предлага на Възложителя да се сключи договор с кандидата, класиран на 
първо място. 
 
20. Кандидатът, избран за Изпълнител, следва да представи в петдневен срок от 
получаване на уведомлението за това, необходимите за подписване на договора 
документи, а именно: 
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а) Удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по  
чл. 162, ал.2 от ДОПК; 
б) Документ за предоставена гаранция за добро изпълнение на договора. 
 
21. Възложителят подписва договора при условие, че определеният за Изпълнител 
представи всички документи по т. 18 в необходимия срок. 
 
22. Кандидатът, избран за Изпълнител, гарантира изпълнението на задълженията си с 
гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 1% (един процент) от общата 
стойност по всяка една обособена позиция.  
 
23. Условията за предоставяне, задържане и освобождаване на гаранция за добро 
изпълнение на договора са разписани в Договора за изпълнение на поръчката. 
 
24. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор, Възложителят 
може да сключи договор с кандидата, класиран на второ място. 
 
25. Определеният за изпълнител кандидат и Възложителят сключват договор, който 
трябва да съответства на съгласувания проект на Договор (Приложение 4), част от 
Тръжната документация. Промени в Договора не се допускат. 
 
26. Тръжната комисия прекратява ограничената процедура за възлагане на поръчката и 
продължава същата като процедура на пряко договаряне, ако е подадено само едно 
предложение. 
 
27. Тръжната комисия прекратява процедурата за възлагане на поръчка с мотивирано 
решение и когато: 
27.1. Не са подадени предложения или няма допуснати кандидати. 
27.2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените условия. 
27.3. Всички предложения, които отговарят на предварително обявените условия, 
надвишават планираните финансови средства. 
27.4. Класираните кандидати последователно откажат да сключат договор. 
27.5. Отпаднала е необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 
съществена промяна в обстоятелствата, които Възложителят не е успял да предвиди, 
включително и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на 
поръчката. 
 
28. Всеки кандидат, който желае да зададе въпроси от технически или финансов 
характер, или свързани с условията за участие, трябва да ги изпрати на електронен 
адрес: procurement@overgas.bg до 3 (три) работни дни преди изтичане на срока за 
подаване на предложенията.  
Лице за контакти: Мария Антова, телефон: 02 428 3458. 
 
29. Тръжната комисия отговаря на писмено постъпилите от кандидат въпроси в срок до 2 
(два) работни дни от получаването им. Въпросите и отговорите се публикуват същия 
ден на интернет адрес: www.overgas.bg, в раздел „Тръжни процедури”, „Текущи тръжни 
процедури”. 
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ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  
 
Към предложението за участие в ограничената процедура трябва да бъдат приложени 
следните документи: 
 
1. Попълнени и подписани образци на:  
а) Едностранно подписано Задание за съответната обособена позиция (Приложение 1.1. 
и/или Приложение 1.2. – в 2 екземпляра, същите да не се перфорират и подвързват в 
папки); 
б) Търговско предложение за съответната обособена позиция (Приложение 2.1. и/или 
Приложение 2.2.);  
в) Техническо предложение за съответната обособена позиция (Приложение 3.1- и/или 
Приложение 3.2.); 
г) Едностранно подписан договор за съответната обособена позиция (Приложение 4 –  
по 2 екземпляра за всяка обособена позиция, същите да не се перфорират и 
подвързват в папки). 
 
2. Доказателства за техническите възможности на кандидатите: 
2.1. Кандидатите да имат опит в извършването на идентични или сходни с предмета и 
обема на настоящата поръчка доставки на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване за газ през последните 3 години. Да декларират съответствието с това 
условие чрез представяне на списък с изпълнени поръчки през последните 3 години. 
2.2. Кандидатите да декларират чрез декларация свободен текст оригиналния произход 
на резервните части – от производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 
2.3. Кандидатите да представят EC Декларация за съответствие. 
 
3. Декларация (свободен текст), че на кандидата не са налагани санкции за нарушаване 
на екологичното законодателство през последните 3 години или за периода на 
съществуване, ако компанията е нова. 
 
4. Декларация (свободен текст) за това, че кандидатът не предвижда участие на 
подизпълнител. 
 
5. Декларация (Приложение 5) в потвърждение на това, че представеното Търговско 
предложение не представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде 
обявено на открито заседание на Тръжната комисия.  
 
6. Декларация (Приложение 6), че представените от кандидата документи са истинни, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности; че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата на ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
 
7. Декларация (Приложение 7) в потвърждение на това, че кандидатът: 
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация; 
в) за липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
 
8. Административни сведения за кандидата (Приложение 8). 
 
9. Чуждестранните кандидати представят документ за регистрация по националното им 
законодателство и документ за данъчна регистрация по националното законодателство и 
документите по т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 с превод на български език. 
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ВНИМАНИЕ: 
 Предложение, в което липсва някой от необходимите документи за участие 
в процедурата, не се допуска до оценяване. 
 Всички документи в предложението на съответния кандидат да са 
подписани от лицето, което представлява кандидата, вписано в Търговския 
регистър, или упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка 
на подписите! 
 Всички представени документи да бъдат на български език, а издадените 
на чужд език – с превод на български език. 
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V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
 
До оценяване и класиране се допускат само предложенията, които отговарят на 
предварително обявените от Възложителя изисквания, описани в  тръжната 
документация, в Заданието за съответната обособена позиция (Приложение1.1 и/или 
Приложение 1.2) и са одобрени от Възложителя с Оценка за съответствие на 
предложенията (Инк 10.01.05-РД6). 
 
Представените предложения на кандидатите се класират от Тръжната комисия по 
критерия „най-ниска обща цена”. 
 
1. Оценяване на предложенията  
До класиране се допускат само предложенията, които отговарят на предварително 
обявените от Възложителя условия в Заданието за съответната обособена позиция и са 
одобрени от Възложителя с Оценка за съответствие на предложенията – Инк 10.01.05-
РД6, на основание на следните критерии: 
 

 К1 – наличие на опит в извършването на идентични или сходни с предмета и обема 
на настоящата поръчка доставки на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване за газ през последните 3 години. 

К1 – съответства, при наличие в предоставения списък от изпълнени поръчки на опит в 
извършването на идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка 
доставки на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване за газ през 
последните 3 години. 
 

 К2 – наличие на декларация за оригиналния произход на резервните части – от 
производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 

К2 – съответства, при предоставена валидна декларация за оригиналния произход на 
резервните части – от производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 

 
 К3 – наличие на заверено копие на EC Декларация за съответствие. 

К3 – съответства, при предоставено заверено копие на валидна на валидна EC Декларация 
за съответствие. 
 
 
2. Класиране на предложенията 
 
2.1. Класирането на оценените предложения се извършва публично, в присъствието на 
кандидатите по критерия „най-ниска цена”. 
 
2.2. В случай, че съгласно т. 2.1. не може да се определи кандидат за първото място, 
защото двама или повече кандидати са предложили еднаква обща цена, то тогава 
Тръжната комисия ще класира на първо място кандидата чрез жребий. 
 
 
ВНИМАНИЕ: Предложения, които не отговарят на някое от условията в тръжната 
документация, не се допускат до класиране. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VI.1 ЗАДАНИЯ 
 
 
VI.1.1            

Приложение 1.1. 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 

 
Обособена позиция №1: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „TARTARINI“ – Италия.  
 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Целта на поръчката е доставка на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване, производство на фирма „TARTARINI“ – Италия. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
1. Описание на поръчката 

За 2020 г.: 

№ Наименование /2020 г./ Мярка К-во, 
бр. 

1 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/25 ANSI 150 Бр. 8 

2 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/40 ANSI 150 Бр. 8 

3 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/50 ANSI 150 Бр. 9 

4 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/65 ANSI 150 Бр. 5 

5 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/80 ANSI 150 Бр. 3 

6 Комплект за регулатор FL-BP/25 ANSI 150 Бр. 8 

7 Комплект за регулатор FL-BP/40 ANSI 150 Бр. 6 

8 Комплект за регулатор FL-BP/65 ANSI 150 Бр. 3 

9 Комплект за регулатор MFL-BP/40 ANSI 150 Бр. 3 

10 Комплект за регулатор MFL-BP/50 ANSI 150 Бр. 8 

11 Комплект за регулатор MFL-BP/80 ANSI 150 Бр. 2 

12 Комплект за пилот PS/79 RE/79 Бр. 37 

13 Комплект за пилот PS/79-2 Бр. 3 

14 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/51 Бр. 13 

15 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/52 Бр. 2 

16 Комплект за предпазно затварящ клапан OS/66 (тънка мембрана) Бр. 86 

17 Комплект за А/149-AP /AP-FS    Бр. 5 
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№ Наименование /2020 г./ Мярка К-во, 
бр. 

18 Комплект за B/249-AP /AP-FS    Бр. 61 

19 Комплект за А/109 и А/109-АР   Бр. 9 

20 Комплект за предпазно изхвърлящ клапан  ПИК V20/2 Бр. 41 

21 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-APA-D Бр. 25 

22 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-BP Бр. 5 

23 Комплект за RP/10 Бр. 10 

24 Комплект за RP/22 (тънка мембрана) Бр. 15 
 

За 2021 г.: 

№ Наименование /2021 г./ Мярка К-во, 
бр. 

1 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/25 ANSI 150 Бр. 5 

2 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/40 ANSI 150 Бр. 14 

3 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/50 ANSI 150 Бр. 12 

4 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/65 ANSI 150 Бр. 2 

5 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/80 ANSI 150 Бр. 4 

6 Комплект за регулатор FL-BP/25 ANSI 150 Бр. 5 

7 Комплект за регулатор FL-BP/40 ANSI 150 Бр. 10 

8 Комплект за регулатор MFL-BP/40 ANSI 150 Бр. 4 

9 Комплект за регулатор MFL-BP/50 ANSI 150 Бр. 12 

10 Комплект за регулатор MFL-BP/65 ANSI 150 Бр. 2 

11 Комплект за регулатор MFL-BP/80 ANSI 150 Бр. 4 

12 Комплект за пилот PS/79 RE/79 Бр. 51 

13 Комплект за пилот PRX/120 Бр. 8 

14 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/51 Бр. 21 

15 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/52 Бр. 21 

16 Комплект за предпазно затварящ клапан OS/66 (тънка мембрана) Бр. 54 

17 Комплект за А/149-AP /AP-FS    Бр. 4 

18 Комплект за B/249-AP /AP-FS    Бр. 34 

19 Комплект за А/109 и А/109-АР   Бр. 3 

20 Комплект за предпазно изхвърлящ клапан ПИК V20/2 Бр. 31 

21 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-APA-D Бр. 25 

22 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-BP Бр. 1 

23 Комплект за RP/10 Бр. 10 

24 Комплект за RP/11 Бр. 1 

25 Комплект за RP/22 (тънка мембрана) Бр. 13 
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2. Изисквания към кандидатите 
2.1. Изисквания за технически възможности  
2.1.1. Кандидатите да имат опит в извършването на идентични или сходни с предмета и 
обема на настоящата поръчка доставки на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване за газ през последните 3 години. Да декларират съответствието с това 
условие чрез представяне на списък с изпълнени поръчки през последните 3 години. 
2.1.2 Кандидатите да декларират чрез декларация свободен текст оригиналния произход 
на резервните части – от производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 
2.1.3 Кандидатите да представят EC Декларация за съответствие. 
 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Складова база на Възложителя в гр.Божурище, ул. „Мура“ №10. 

 
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
- доставката на резервните части за 2020 г. да се извърши до 4 (четири) седмици след 
подадена заявка от Възложителя. 
- доставката на резервните части за 2021 г. да се извърши до 4 (четири) седмици след 
подадена заявка от Възложителя. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI.1.2            

Приложение 1.2. 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 

 
Обособена позиция №2: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „PIETRO FIORENTINI“ – Италия.  
 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Целта на поръчката е доставка на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване, производство на фирма „PIETRO FIORENTINI“– Италия. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
1. Описание на поръчката 
 

За 2020 г.:  

№ Наименование /2020 г./ Мярка К-во, 
бр. 

1 Ремонтен комплект за Aperflux 851+SB82/103 2"  Бр. 2 
2 Ремонтен комплект за Dival 160A T.195 12bar/4bar Бр. 13 
3 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 600 G/TR  Бр. 8 
4 Ремонтен комплект за пилот 302/A Бр. 3 
5 Ремонтен комплект за пилот AR 73 Бр. 3 
6 Ремонтен комплект за ПЗК LA/TR 160  Бр. 20 
7 Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/58 Бр. 3 

 

За 2021 г.:  

№ Наименование /2021 г./ Мярка 
К-во, 
бр. 

1 Ремонтен комплект за Aperflux 851 + SB82/103 2“ Бр. 2 
2 Ремонтен комплект за Reflux 819 Бр. 2 
3 Ремонтен комплект за Dival 160A T.195 12bar/4bar Бр. 5 
4 Ремонтен комплект за Dival 160A T.275 12bar/4bar Бр. 2 
5 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 50 BP Бр. 2 
6 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 100 BP Бр. 2 
7 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 600 G/TR DN25 Бр. 2 
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№ Наименование /2021 г./ Мярка К-во, 
бр. 

8 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 250 A/T.275 Бр. 3 
9 Ремонтен комплект за регулатор -NORVAL/375 DN 40 Бр. 1 
10 Ремонтен комплект за регулатор -NORVAL/375 DN 50 Бр. 1 
11 Ремонтен комплект за предрегулатор R14/A  Бр. 2 
12 Ремонтен комплект за предрегулатор R14/A/S  Бр. 2 
13 Ремонтен комплект за регулатор на поток AR 100 Бр. 2 
14 Ремонтен комплект за акселератор M/A Бр. 2 
15 Ремонтен комплект за SA/2 Бр. 4 
16 Ремонтен комплект за ПЗК LА/BP-100  Бр. 2 
17 Ремонтен комплект за ПЗК LA/TR 160  Бр. 7 
18 Ремонтен комплект за ПЗК LA 250/BP Бр. 3 
19 Ремонтен комплект за ПЗК LA/BP 160  Бр. 2 
20 Ремонтен комплект за ПЗК LA/BP 50  Бр. 2 
21 Ремонтен комплект за пилот 204/A  Бр. 2 
22 Ремонтен комплект за пилот 304/A  Бр. 2 
23 Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/58 Бр. 2 
24 Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/55 BP Бр. 1 

 

2. Изисквания към кандидатите 
2.1. Изисквания за технически възможности  
2.1.1. Кандидатите да имат опит в извършването на идентични или сходни с предмета и 
обема на настоящата поръчка доставки на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване за газ през последните 3 години. Да декларират съответствието с това 
условие чрез представяне на списък с изпълнени поръчки през последните 3 години. 
2.1.2 Кандидатите да декларират чрез декларация свободен текст оригиналния произход 
на резервните части – от производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 
2.1.3 Кандидатите да представят EC Декларация за съответствие. 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Складова база на Възложителя в гр.Божурище, ул. „Мура“ №10. 

 
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
- доставката на резервните части за 2020 г. да се извърши до 4 (четири) седмици след 
подадена заявка от Възложителя. 
- доставката на резервните части за 2021 г. да се извърши до 4 (четири) седмици след 
подадена заявка от Възложителя. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VI.1 ЗАДАНИЯ 
 
 
VI.1.1            

Приложение 1.1. 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 

 
Обособена позиция №1: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „TARTARINI“ – Италия.  
 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Целта на поръчката е доставка на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване, производство на фирма „TARTARINI“ – Италия. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
1. Описание на поръчката 

За 2020 г.: 

№ Наименование /2020 г./ Мярка К-во, 
бр. 

1 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/25 ANSI 150 Бр. 8 

2 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/40 ANSI 150 Бр. 8 

3 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/50 ANSI 150 Бр. 9 

4 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/65 ANSI 150 Бр. 5 

5 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/80 ANSI 150 Бр. 3 

6 Комплект за регулатор FL-BP/25 ANSI 150 Бр. 8 

7 Комплект за регулатор FL-BP/40 ANSI 150 Бр. 6 

8 Комплект за регулатор FL-BP/65 ANSI 150 Бр. 3 

9 Комплект за регулатор MFL-BP/40 ANSI 150 Бр. 3 

10 Комплект за регулатор MFL-BP/50 ANSI 150 Бр. 8 

11 Комплект за регулатор MFL-BP/80 ANSI 150 Бр. 2 

12 Комплект за пилот PS/79 RE/79 Бр. 37 

13 Комплект за пилот PS/79-2 Бр. 3 

14 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/51 Бр. 13 

15 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/52 Бр. 2 

16 Комплект за предпазно затварящ клапан OS/66 (тънка мембрана) Бр. 86 

17 Комплект за А/149-AP /AP-FS    Бр. 5 
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№ Наименование /2020 г./ Мярка К-во, 
бр. 

18 Комплект за B/249-AP /AP-FS    Бр. 61 

19 Комплект за А/109 и А/109-АР   Бр. 9 

20 Комплект за предпазно изхвърлящ клапан  ПИК V20/2 Бр. 41 

21 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-APA-D Бр. 25 

22 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-BP Бр. 5 

23 Комплект за RP/10 Бр. 10 

24 Комплект за RP/22 (тънка мембрана) Бр. 15 
 

За 2021 г.: 

№ Наименование /2021 г./ Мярка К-во, 
бр. 

1 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/25 ANSI 150 Бр. 5 

2 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/40 ANSI 150 Бр. 14 

3 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/50 ANSI 150 Бр. 12 

4 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/65 ANSI 150 Бр. 2 

5 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/80 ANSI 150 Бр. 4 

6 Комплект за регулатор FL-BP/25 ANSI 150 Бр. 5 

7 Комплект за регулатор FL-BP/40 ANSI 150 Бр. 10 

8 Комплект за регулатор MFL-BP/40 ANSI 150 Бр. 4 

9 Комплект за регулатор MFL-BP/50 ANSI 150 Бр. 12 

10 Комплект за регулатор MFL-BP/65 ANSI 150 Бр. 2 

11 Комплект за регулатор MFL-BP/80 ANSI 150 Бр. 4 

12 Комплект за пилот PS/79 RE/79 Бр. 51 

13 Комплект за пилот PRX/120 Бр. 8 

14 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/51 Бр. 21 

15 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/52 Бр. 21 

16 Комплект за предпазно затварящ клапан OS/66 (тънка мембрана) Бр. 54 

17 Комплект за А/149-AP /AP-FS    Бр. 4 

18 Комплект за B/249-AP /AP-FS    Бр. 34 

19 Комплект за А/109 и А/109-АР   Бр. 3 

20 Комплект за предпазно изхвърлящ клапан ПИК V20/2 Бр. 31 

21 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-APA-D Бр. 25 

22 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-BP Бр. 1 

23 Комплект за RP/10 Бр. 10 

24 Комплект за RP/11 Бр. 1 

25 Комплект за RP/22 (тънка мембрана) Бр. 13 
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2. Изисквания към кандидатите 
2.1. Изисквания за технически възможности  
2.1.1. Кандидатите да имат опит в извършването на идентични или сходни с предмета и 
обема на настоящата поръчка доставки на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване за газ през последните 3 години. Да декларират съответствието с това 
условие чрез представяне на списък с изпълнени поръчки през последните 3 години. 
2.1.2 Кандидатите да декларират чрез декларация свободен текст оригиналния произход 
на резервните части – от производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 
2.1.3 Кандидатите да представят EC Декларация за съответствие. 
 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Складова база на Възложителя в гр.Божурище, ул. „Мура“ №10. 

 
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
- доставката на резервните части за 2020 г. да се извърши до 4 (четири) седмици след 
подадена заявка от Възложителя. 
- доставката на резервните части за 2021 г. да се извърши до 4 (четири) седмици след 
подадена заявка от Възложителя. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI.1.2            

Приложение 1.2. 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 

 
Обособена позиция №2: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „PIETRO FIORENTINI“ – Италия.  
 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Целта на поръчката е доставка на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване, производство на фирма „PIETRO FIORENTINI“– Италия. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
1. Описание на поръчката 
 

За 2020 г.:  

№ Наименование /2020 г./ Мярка К-во, 
бр. 

1 Ремонтен комплект за Aperflux 851+SB82/103 2"  Бр. 2 
2 Ремонтен комплект за Dival 160A T.195 12bar/4bar Бр. 13 
3 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 600 G/TR  Бр. 8 
4 Ремонтен комплект за пилот 302/A Бр. 3 
5 Ремонтен комплект за пилот AR 73 Бр. 3 
6 Ремонтен комплект за ПЗК LA/TR 160  Бр. 20 
7 Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/58 Бр. 3 

 

За 2021 г.:  

№ Наименование /2021 г./ Мярка 
К-во, 
бр. 

1 Ремонтен комплект за Aperflux 851 + SB82/103 2“ Бр. 2 
2 Ремонтен комплект за Reflux 819 Бр. 2 
3 Ремонтен комплект за Dival 160A T.195 12bar/4bar Бр. 5 
4 Ремонтен комплект за Dival 160A T.275 12bar/4bar Бр. 2 
5 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 50 BP Бр. 2 
6 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 100 BP Бр. 2 
7 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 600 G/TR DN25 Бр. 2 
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№ Наименование /2021 г./ Мярка К-во, 
бр. 

8 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 250 A/T.275 Бр. 3 
9 Ремонтен комплект за регулатор -NORVAL/375 DN 40 Бр. 1 
10 Ремонтен комплект за регулатор -NORVAL/375 DN 50 Бр. 1 
11 Ремонтен комплект за предрегулатор R14/A  Бр. 2 
12 Ремонтен комплект за предрегулатор R14/A/S  Бр. 2 
13 Ремонтен комплект за регулатор на поток AR 100 Бр. 2 
14 Ремонтен комплект за акселератор M/A Бр. 2 
15 Ремонтен комплект за SA/2 Бр. 4 
16 Ремонтен комплект за ПЗК LА/BP-100  Бр. 2 
17 Ремонтен комплект за ПЗК LA/TR 160  Бр. 7 
18 Ремонтен комплект за ПЗК LA 250/BP Бр. 3 
19 Ремонтен комплект за ПЗК LA/BP 160  Бр. 2 
20 Ремонтен комплект за ПЗК LA/BP 50  Бр. 2 
21 Ремонтен комплект за пилот 204/A  Бр. 2 
22 Ремонтен комплект за пилот 304/A  Бр. 2 
23 Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/58 Бр. 2 
24 Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/55 BP Бр. 1 

 

2. Изисквания към кандидатите 
2.1. Изисквания за технически възможности  
2.1.1. Кандидатите да имат опит в извършването на идентични или сходни с предмета и 
обема на настоящата поръчка доставки на резервни части за регулаторно и предпазно 
оборудване за газ през последните 3 години. Да декларират съответствието с това 
условие чрез представяне на списък с изпълнени поръчки през последните 3 години. 
2.1.2 Кандидатите да декларират чрез декларация свободен текст оригиналния произход 
на резервните части – от производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 
2.1.3 Кандидатите да представят EC Декларация за съответствие. 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Складова база на Възложителя в гр.Божурище, ул. „Мура“ №10. 

 
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
- доставката на резервните части за 2020 г. да се извърши до 4 (четири) седмици след 
подадена заявка от Възложителя. 
- доставката на резервните части за 2021 г. да се извърши до 4 (четири) седмици след 
подадена заявка от Възложителя. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
 



 
 

„Овергаз Сервиз” АД, гр.  София, ул. „Филип Кутев” №5, тел. 02 9938898, факс: 02 9933057 

Процедура за възлагане на поръчка  стр. 17 от 29 

VI.2. ОБРАЗЦИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
VI.2.1 

Приложение 2.1. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(пълно наименование на кандидата) 
 
 

Т Ъ Р Г О В С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 

за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции” 
 
 
Обособена позиция №1: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „TARTARINI“ – Италия.  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената ограничена процедура за възлагане на поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашето търговско предложение за ОП1, както следва: 
 
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
1. Изпълнението на доставката по настоящата процедура за ОП1 ще извършим по 
посочената тук по-долу цена: 
 

№ Описание на резервни части 
Количес

тво, 
[бр.] 

Ед. цена без 
ДДС,  

[лв./бр.] 

Общо без 
ДДС,  
[лв.] 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) 
1 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/25 ANSI 150 13   

2 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/40 ANSI 150 22   

3 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/50 ANSI 150 21   

4 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/65 ANSI 150 7   

5 Комплект за предпазно затварящ клапан BM5/80 ANSI 150 7   

6 Комплект за регулатор FL-BP/25 ANSI 150 13   

7 Комплект за регулатор FL-BP/40 ANSI 150 16   

8 Комплект за регулатор FL-BP/65 ANSI 150 3   

9 Комплект за регулатор MFL-BP/40 ANSI 150 7   

10 Комплект за регулатор MFL-BP/50 ANSI 150 20   

11 Комплект за регулатор MFL-BP/65 ANSI 150 2   

12 Комплект за регулатор MFL-BP/80 ANSI 150 6   

13 Комплект за пилот PS/79 RE/79 88   

14 Комплект за пилот PS/79-2 3   

15 Комплект за пилот PRX/120 8   

16 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/51 34   
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№ Описание на резервни части 
Количес

тво, 
[бр.] 

Ед. цена без 
ДДС,  

[лв./бр.] 

Общо без 
ДДС,  
[лв.] 

17 Комплект за предпазно затварящ клапан  V/52 23   

18 Комплект за предпазно затварящ клапан OS/66 (тънка 
мембрана) 

140   

19 Комплект за А/149-AP /AP-FS    9   

20 Комплект за B/249-AP /AP-FS    95   

21 Комплект за А/109 и А/109-АР   12   

22 Комплект за предпазно изхвърлящ клапан  ПИК V20/2 72   

23 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-APA-D 50   

24 Комплект за пилот на ПЗК OS/80X-BP 6   

25 Комплект за RP/10 20   

26 Комплект за RP/11 1   

27 Комплект за RP/22 (тънка мембрана) 28   

ОБЩО:  
 
* Цената не може да бъде нула; 
   Закръглява се до втория знак след десетичната запетая. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
1. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата. 
2. Предложената цена е в лева, без ДДС. 
3. Предложената цена е валидна за срока на договора. 
 
Предложената обща цена за изпълнение на поръчката по ОП1 е следната: ………………………. 
(словом) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Предлагания от нас начин на плащане е, както следва: 
 
1-ви вариант: 
100% - до 15 (петнадесет) дни от датата на  подписване на приемо-предавателен 
протокол за доставка на частите в складовата база на Възложителя в гр. Божурище.  
 
2-ри вариант: 
Попълва се от Кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически 
по-изгоден за Възложителя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Забележка: 
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита 
за икономически по-целесъобразен. 
 
 
Дата: ......... 2020 г.      С уважение: ……………………….. 
                 (подпис и печат) 
               (Изп. директор/Управител) 
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VI.2.2 

Приложение 2.2. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(пълно наименование на кандидата) 
 
 

Т Ъ Р Г О В С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 

за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции” 
 
 
Обособена позиция №2: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „PIETRO FIORENTINI“ – Италия.  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената ограничена процедура за възлагане на поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашето търговско предложение за ОП2, както следва: 
 
 
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
1. Изпълнението на доставката по настоящата процедура за ОП2 ще извършим по 
посочената тук по-долу цена: 
 

№ Описание на резервни части 
Количес

тво, 
[бр.] 

Ед. цена 
без ДДС,  
[лв./бр.] 

Общо без 
ДДС,  
[лв.] 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) 
1 Ремонтен комплект за Aperflux 851 + SB82/103 2“ 4   

2 Ремонтен комплект за Reflux 819 2   

3 Ремонтен комплект за Dival 160A T.195 12bar/4bar 18   

4 Ремонтен комплект за Dival 160A T.275 12bar/4bar 2   

5 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 50 BP 2   

6 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 100 BP 2   

7 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 600 G/TR 
DN25 

10 
 

 

8 Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 250 A/T.275 3   

9 Ремонтен комплект за регулатор -NORVAL/375 DN 40 1   

10 Ремонтен комплект за регулатор -NORVAL/375 DN 50 1   

11 Ремонтен комплект за предрегулатор R14/A  2   

12 Ремонтен комплект за предрегулатор R14/A/S  2   

13 Ремонтен комплект за регулатор на поток AR 100 2 
 

 

14 Ремонтен комплект за акселератор M/A 2 
 

 

15 Ремонтен комплект за SA/2 4 
 

 

16 Ремонтен комплект за ПЗК LА/BP-100  2   
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№ Описание на резервни части 
Количес

тво, 
[бр.] 

Ед. цена 
без ДДС,  
[лв./бр.] 

Общо без 
ДДС,  
[лв.] 

17 Ремонтен комплект за ПЗК LA/TR 160  27   

18 Ремонтен комплект за ПЗК LA 250/BP 3   

19 Ремонтен комплект за ПЗК LA/BP 160  2   

20 Ремонтен комплект за ПЗК LA/BP 50  2   

21 Ремонтен комплект за пилот 302/A 3   

22 Ремонтен комплект за пилот 204/A  2   

23 Ремонтен комплект за пилот 304/A  2   

24 Ремонтен комплект за пилот AR 73 3   

25 Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/58 5   

26 Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/55 BP 1 
 

 

ОБЩО:  
 
* Цената не може да бъде нула; 
   Закръглява се до втория знак след десетичната запетая. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
1. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата. 
2. Предложената цена е в лева, без ДДС. 
3. Предложената цена е валидна за срока на договора. 
 
Предложената обща цена за изпълнение на поръчката по ОП2 е следната: ………………………. 
(словом) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Предлагания от нас начин на плащане е, както следва: 
 
1-ви вариант: 
100% - до 15 (петнадесет) дни от датата на  подписване на приемо-предавателен 
протокол за доставка на частите в складовата база на Възложителя в гр. Божурище.  
 
2-ри вариант: 
Попълва се от Кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически 
по-изгоден за Възложителя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Забележка: 
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита 
за икономически по-целесъобразен. 
 
 
 
Дата: ......... 2020 г.      С уважение: ……………………….. 
                 (подпис и печат) 
               (Изп. директор/Управител) 
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VI.3. ОБРАЗЦИ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
VI.3.1 

Приложение 3.1. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование на кандидата) 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 

за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 
 
Обособена позиция №1: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „TARTARINI“ – Италия.  
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на поръчка, Ви представяме 
настоящото предложение, както следва: 
 
1. Кандидатът .............………………………..............................................………, със седалище и 

адрес на управление: гр. …………............….., вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК .........................., се представлява от 

…………………………………………………………………………….. - …………………………………………………..  

За удостоверяване на тези обстоятелства прилагаме Административни сведения за 
кандидата – Приложение 8. 
 
Предметът на дейност на представляваното от мен дружество включва: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Поръчката ще изпълним: 
2.1. В сроковете указани в Заданието за ОП1 (Приложение 1.1). 
2.2. Съгласно представеното Търговско предложение за ОП1 (Приложение 2.1). 
2.3. Съгласно клаузите, посочени в подписания от нас договор за ОП1 (Приложение 4). 
 
3. Като доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката прилагаме 
следните документи: 
3.1. Списък с изпълнени поръчки през последните 3 години. 
3.2. Декларация свободен текст за оригиналния произход на резервните части – от 
производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 
3.3. EC Декларация за съответствие – заверено копие. 
3.4. Друга информация 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Всички предоставени документи, са валидни към датата на подаване на 
офертата. 
 
Съгласно изискванията на документацията за участие прилагаме още и следните 
документи: 
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4. Декларация (свободен текст), че нямаме наложени санкции за нарушаване на 
екологичното законодателство. 
 
5. Декларация (свободен текст) за това, че не се предвижда участие на подизпълнител. 
6. Декларация (Приложение 5), че представеното Търговско предложение, не 
представлява търговска тайна и сме съгласни същото да бъде обявено на открито 
заседание на Тръжната комисия. 
7. Декларация (Приложение 6), че представените от мен документи са истински, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности, че сме коректен, лоялен партньор и нямаме неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
8. Декларация (Приложение 7) в потвърждение на това, че:  
а) не сме обявени в несъстоятелност и не се намираме в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 
б) не сме в производство по ликвидация; 
в) за липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
 
В случай че бъдем класирани на първо място, ще представим в петдневен срок от 
уведомяването, документите, които са необходими за подписване на договора, а 
именно: 

- Удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по 
чл.162, ал.2 от ДОПК; 

- Документ за предоставена гаранция за добро изпълнение на договора. 
 
9. Административни сведения за кандидата (Приложение 8). 
 
10. Валидност на предложението. 
Ние се съгласяваме да спазваме това предложение за срок от 90 (деветдесет) календарни 
дни) от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията и то остава 
обвързващо ни, като може да бъде прието по всяко време, преди изтичане на този 
период. 
 
 
 
 
Дата: ….......2020 г.     С уважение: …………………….... 
                                                                                                   (подпис и печат) 

(Изп.директор/Управител) 
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VI.3.2 

Приложение 3.2. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование на кандидата) 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 

за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 
 
Обособена позиция №2: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „PIETRO FIORENTINI“ – Италия.  
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на поръчка, Ви представяме 
настоящото предложение, както следва: 
 
1. Кандидатът .............………………………..............................................………, със седалище и 

адрес на управление: гр. …………............….., вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК .........................., се представлява от 

…………………………………………………………………………….. - …………………………………………………..  

За удостоверяване на тези обстоятелства прилагаме Административни сведения за 
кандидата – Приложение 8. 
 
Предметът на дейност на представляваното от мен дружество включва: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Поръчката ще изпълним: 
2.1. В сроковете указани в Заданието за ОП2 (Приложение 1.2). 
2.2. Съгласно представеното Търговско предложение за ОП2 (Приложение 2.2). 
2.3. Съгласно клаузите, посочени в подписания от нас договор за ОП2 (Приложение 4). 
 
3. Като доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката прилагаме 
следните документи: 
3.1. Списък с изпълнени поръчки през последните 3 години. 
3.2. Декларация свободен текст за оригиналния произход на резервните части – от 
производителя на регулаторното и предпазно оборудване. 
3.3. EC Декларация за съответствие – заверено копие. 
3.4. Друга информация 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Всички предоставени документи, са валидни към датата на подаване на 
офертата. 
 
Съгласно изискванията на документацията за участие прилагаме още и следните 
документи: 
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4. Декларация (свободен текст), че нямаме наложени санкции за нарушаване на 
екологичното законодателство. 
 
5. Декларация (свободен текст) за това, че не се предвижда участие на подизпълнител. 
6. Декларация (Приложение 5), че представеното Търговско предложение, не 
представлява търговска тайна и сме съгласни същото да бъде обявено на открито 
заседание на Тръжната комисия. 
7. Декларация (Приложение 6), че представените от мен документи са истински, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности, че сме коректен, лоялен партньор и нямаме неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
8. Декларация (Приложение 7) в потвърждение на това, че:  
а) не сме обявени в несъстоятелност и не се намираме в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 
б) не сме в производство по ликвидация; 
в) за липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
 
В случай че бъдем класирани на първо място, ще представим в петдневен срок от 
уведомяването, документите, които са необходими за подписване на договора, а 
именно: 

- Удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по 
чл.162, ал.2 от ДОПК; 

- Документ за предоставена гаранция за добро изпълнение на договора. 
 
9. Административни сведения за кандидата (Приложение 8). 
 
10. Валидност на предложението. 
Ние се съгласяваме да спазваме това предложение за срок от 90 (деветдесет) календарни 
дни) от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията и то остава 
обвързващо ни, като може да бъде прието по всяко време, преди изтичане на този 
период. 
 
 
 
 
Дата: ….......2020 г.     С уважение: …………………….... 
                                                                                                   (подпис и печат) 

(Изп.директор/Управител) 
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VI.4. ДОГОВОР 
 

Приложение 4 
 

 
 

ДОГОВОР 
 
 
Забележка:  
 При кандидатстване за ОП1 и/или ОП2, кандидатите следва да представят в своите 

предложения едностранно подписан приложения договор за ОП1 и/или за ОП2 /по 
два екземпляра за всяка обособена позиция, за която се кандидатства/, с което 
потвърждават, че са запознати с условията на договора и са отчели изискванията в 
него при формирането на цените в Търговското предложение (Приложение 2.1. 
и/или Приложение 2.2.).  

 В договора не се попълва цена. 
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Приложение №5 

към Договор № …………………………/………… 

 

Планов график на плащанията за изпълнението 

№ Прогнозен брой  
рез. части Цена (лв.) Плащане  

1   до …………2020 г. 

2   до …………2021 г. 
 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
………………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
………………………… 

 
Тодор Маринов 
Изпълнителен директор 
„Овергаз Сервиз” АД 

 
……………………………………, 
…………………………………… 
„……………………………………….” …… 
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ДОГОВОР  
 

№................../................. 20…. г. 
 
 
Днес, …………………..20…. г., в гр. София, между: 
 
1. „Овергаз сервиз” АД, с ЕИК 123068933, със седалище и адрес на управление:  
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Филип Кутев” №5, представлявано от Тодор 
Маринов - Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,  
 
и 
 

2. „…………………………….................................…….” ............., със седалище и адрес 

на управление: ................................................................................, представлявано 

от............................................................................................................................ - 

................................................ /качество на представляващия/, наричано за краткост 

по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 
наричани по-долу заедно за краткост „страни/те”, а поотделно - „страна/та”, 
 
на основание утвърдената в групата „ОВЕРГАЗ” Инструкция за провеждане на търг за 
избор на доставчик на стока или услуга – Инк-10.01.05 и във връзка с решение за 
определяне на изпълнител на поръчка с предмет 
 
„.........................................................................................................................” 
 
по Обособена позиция …… с предмет: „.................................................................. 
 
........................................................................................................................”,  
 
отразено в протокол № .................................... от ............,  
 
се сключи настоящият договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. По силата на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава срещу възнаграждение да достави Резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма  
 
„……………………………………………………” (наричани по-долу „Изделия/та”). 
 
Чл.2. Изделията, предмет на настоящия договор, се доставят съгласно параметрите, 
отразени в Техническата спецификация (Приложение №1), Търговското 
предложение (Приложение №2) и Техническото предложение (Приложение 
№3) представляващи неразделна част от този договор.  
 

II. ЗАЯВКА НА ИЗДЕЛИЯТА. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

Чл.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръчва Изделията чрез изпращане на заявка до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или електронна поща, като посочените в Техническата 
спецификация количества са ориентировъчни и подлежат на промяна от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на действие на настоящия договор. 
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(2) Заявката се изготвя на хартиен носител или в електронна форма, в която се 
посочва необходимите параметри на Изделията.  
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава заявеното количество Изделия, предлага цената за 
тях, както и условията на доставка, плащане и други, като изпраща Търговско 
предложение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предложената единична цена за съответния вид 
изделие не може да надвишава единичната цена за същия вид изделие, предложена в 
Търговското предложение на Изпълнителя – Приложение № 2 към настоящия договор.  
(4) В срока на валидност на представеното Търговско предложение по предходната 
алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го приема, като уведомява писмено за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Неприетото в срок Търговско предложение се смята за отхвърлено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако страните се договорят за друго в писмен вид. 
(5) Приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Търговско предложение става задължително за 
страните и неразделна част от настоящия договор.  
  
Чл.4. (1) Първата заявка за доставка на Изделията по чл. 1 се изпълнява в срок 
съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не повече от 4 
(четири) седмици след получаване на същата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Последващите 
доставки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва в срок до 4 (четири) седмици от 
датата на получаване на заявка изпратена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да достави Изделията, предмет на 
всяка заявка, както и да осигури за своя сметка всички необходими мерки за опазване 
на Изделията от повреждане по време на товарене, превозване и разтоварване. 
(3) Рискът от случайно погиване и правото на собственост върху доставените Изделия 
преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на предаването им, 
удостоверено с приемо-предавателен протокол по чл. 5, ал. 2, подписан без забележки 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определен от него представител. До този момент рискът от 
случайно погиване носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме само част от 
доставените Изделия, върху него преминава правото на собственост и рискът от 
случайно погиване само върху приетата част.   
 
Чл.5. (1) Приемането на извършените доставки ще се осъществява в складовата база 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Божурище, ул. „Мура” № 10. 
(2) Приемането на всяка доставка, ведно с придружаващите я документи по ал. 4 на 
този член, се удостоверява с приемо-предавателн протокол, съставен и подписан от 
страните или от упълномощени техни представители. 
(3) В протокола по предходната алинея страните удостоверяват точността на 
доставката на Изделията по чл. 1 в количествено отношение, спазване на сроковете по 
договора и изпълнението на други задължения на страните по този договор. 
Подписването на протокола по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
правата му по този договор при откриване на недостатъци в доставените Изделия.  
(4) Доставените Изделия трябва да се придружават от следните документи: 
а/ Гаранционна карта; 
б/ Актуална каталожна информация за Изделията; 
в/ Инструкция от производителя за транспорт и съхранение на Изделията. 
В случай че посочените документи са на чужд език, същите следва да се придружават 
от превод на български език. 
Електронни копия на оригиналните документи ще бъдат изпращани на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
по електронен път в деня на тяхното издаване. 
(5) Доставените Изделия по чл. 1 без наличието на документите по предходната 
алинея няма да бъдат приемани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.6. (1) Единичните цени на Изделията по чл. 1 се определят съобразно 
Търговското предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, неразделна част 
от договора и включват всички разходи франко мястото за изпълнение на 
доставката - гр. Божурище, ул. „Мура” № 10. Цените са окончателни и валидни за 
срока на договора. 
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(2) Общата цена на Изделията по всяка заявка се формира като сбор от  
произведенията на количеството по единичната цена за всеки вид изделие, 
заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) Заплащането на сумата по ал. 2 се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по избран от него 
начин, отбелязан в Търговско предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно 
Планов графика за плащанията – Приложение №5 към настоящия договор.  
(4) Сумите се превеждат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по следната банкова 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ........................................... 

IBAN: ............................................ 

BIC: .............................................. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава в законоустановените срокове надлежни 
фактури и да ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

IV. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.7. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата 
на подписването му.  
(2) Настоящият договор се прекратява: 
1. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
2. с изтичане на срока му; 
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
4. с едностранно 30-дневно писмено предизвестие. Изпратеното предизвестие 
прекратява договора за напред и не засяга правата и задълженията на страните по 
вече приети Търговски предложения, както и по Търговски предложения, чиито 
срок за приемане не е изтекъл към момента на изтичане на предизвестието; 
5. в други случаи, предвидени от закона или договора. 
(3) След приключване на договора, страните подписват приключвателен протокол, в 
който отразяват изпълнението на задълженията си по него, наличието или липсата на 
възражения и претенции свързани с изпълнението на договора. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
8.1. да достави в срок договорените по вид и качество Изделия съгласно 

Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от 
Договора, и количества, посочени в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8.2. да изпълни точно, качествено и в срок всяка заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
спазвайки изискванията, регламентирани в договора, приложенията към него и 
посоченото в съответната заявка; 

8.3. да предостави издадените от производителя на Изделията съпроводителни 
документи (в това число актуална каталожна информация, инструкция за 
транспорт и съхранение, гаранционна карта и др.)  в оригинал, а ако са на чужд 
език – и с превод на български език;  

8.4. да пази и да не разпространява факти и обстоятелства по отношение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговата дейност, узнати при или по повод изпълнението на 
този договор; 

8.5. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на обстоятелства, които 
могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора. 

 
Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
9.1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точни данни за изпълнение на съответната заявка;  
9.2. да получи заплащане за извършените доставки в размера, по начина и в срока, 

определени в раздел III на настоящия договор. 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ няма право да превъзлага работата по договора на други 
физически или юридически лица – подизпълнители. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

10.1. да приеме извършените по реда и при условията на настоящия договор и 
приложенията към него доставки; 

10.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените Изделия по реда и при 
условията на този договор. 

 
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

11.1. да упражнява контрол върху изпълнението на заявката, като с това да не пречи 
на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

11.2. при констатиране на отклонения от посочените в Техническата 
спецификация изисквания или от условията, посочени в съответната заявка, 
да спира изпълнението на работата по договора, за което се съставя и подписва 
протокол от определени представители на двете страни по договора. При отказ 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
едностранно да спре изпълнението на договора с писмен акт; 

11.3. спирането по предходната точка не променя срока по раздел II от този договор. 
 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на задълженията си по 
настоящия Договор с гаранция за изпълнение в размер на  
 
............................................ (.........................................................................) 
лева, представляващи ............% от общата стойност на Договора без ДДС, приобщена 
по договора като Приложение №4. 
(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 
12.2.1. Паричен депозит в размер на сумата по ал. 1, който следва да бъде преведен 
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

IBAN (BGN): ……………………………………………………… 

BIC: …………………………………….., Банка: ……………………………………………………… 

 
12.2.2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 
стойност, определена по ал. 1 от настоящия член, съдържаща задължение на банката – 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане на бенефициента 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), свидетелстващо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил свое 
задължение по този Договор. Банковата гаранция следва да бъде открита най-късно 
при подписване на настоящия Договор. Тя трябва да бъде издадена от българска банка 
или клон на чуждестранна банка, като при представяне на банкова гаранция на чужд 
език, тя се прилага и в превод на български език. В случай че срокът ѝ на валидност е 
по-кратък от срока по ал. 3 по-долу, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поднови 
същата своевременно. Банковата гаранция следва да отговаря и на допълнителните 
изисквания, посочени в документацията за участие, в случай че има такива.  
(3) Предоставената гаранция следва да е валидна за срока на действие на настоящия 
Договор и един месец след датата на изтичането на срока на същия. 
(4). Разходите по откриването и обслужването на избрания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вид 
гаранция, включително разноски за усвояване на суми по нея, са за негова сметка. 
(5). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя банкова гаранция, същата се приобщава като 
Приложение №4 към настоящия Договор. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил 
гаранция за изпълнение под формата на паричен депозит, документът за извършено 
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плащане следва да се представи в оригинал и се приобщава като Приложение №4 
към настоящия Договор. 
(6). Задържане на гаранцията: 
12.6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от предоставената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция, когато същият не изпълни някое от задълженията си по 
Договора, както и когато прекъсне, забави или се отклони от изпълнението на 
задълженията си по Договора. 
12.6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за времето, 
през което тя е на негово разположение в изпълнение на настоящия Договор. 
12.6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми от гаранцията за изпълнение във 
всички случаи на дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения по настоящия 
Договор, без това да го лишава от правото да търси по съответния предвиден в 
Договора ред обезщетение и/или неустойки за претърпените вреди над размера на 
усвоената гаранция. 
12.6.4. В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за 
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови незабавно първоначалния 
размер на гаранцията, но не по-късно от 7 (седем) дни от усвояването. 
(7). Усвояване на гаранцията: 
12.7.1. За усвояване на суми от гаранцията не се изисква безспорност на вземането. В 
случай че по съдебен ред бъде установена неоснователност на извършено усвояване на 
суми от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на усвоената сума, но без 
да дължи лихва върху нея за периода на действие на Договора. 
12.7.2. В 30 (тридесет) - дневен срок от подписване на приключвателен протокол по 
реда на чл. 7, ал 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява цялата сума или остатъка от 
сумата по гаранцията за изпълнение, която не подлежи на усвояване съобразно 
разпоредбите на настоящия Договор. 
12.7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен 
размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до 
приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение. 
 

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ, РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.13. Гаранционният срок относно производствени дефекти (търговска гаранция) на 
Изделия по чл. 1 е посочен в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 
Приложение № 3, представляващо неразделна част от този договор и започва да 
тече, считано от датата на доставката, удостоверена с двустранно подписан протокол 
по чл. 5, ал. 2. 
 
Чл.14. (1) В случай на констатирано несъответствие при приемането на Изделията, 
включително липсващи количества, се съставя констативен протокол от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да замени 
дефектната стока или достави количеството липсващи в доставката заявени Изделия 
в 10-дневен срок от съставянето на протокола. 
(2) Ако доставеното количество е в повече от заявеното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 
длъжен да приеме доставените в повече изделия и има право да ги върне на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 
 

IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл.15. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по този договор 
в договорения срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % 
(нула цяло и едно на сто) от цената на дължимите, но не доставени Изделия по 
договора, за всеки ден закъснение, но не повече от 5 % (пет на сто) от нея. 
 
Чл.16. При забава в плащането на дължимата сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и едно на сто) от размера на неплатената в 
срок сума, за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет на сто) от нея.   
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Чл.17. Всички неустойки по настоящия договор могат да бъдат реализирани 
едностранно и извънсъдебно чрез теглене/усвояване от гаранцията за изпълнение от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.18. (1) „Непреодолима сила” по смисъла на настоящия договор е 
непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 
сключване на договора, което не може да се предвиди или предотврати при полагане 
на дължимата грижа на добър търговец, което обективно предизвиква забава или 
невъзможност за изпълнение на задължения по този договор от някоя от страните, 
като, но не само: конфискация, национализация, земетресение, наводнение, пожар, 
терористичен акт, вандализъм, урагани, природни бедствия, действия на обществени 
врагове, война (обявена или необявена), извънредно положение, нашествия, бунтове, 
размирици, граждански протести, преустановяване на обществените комунални услуги, 
стачки на работници или служители на трети лица (извън работниците и служителите 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) или индустриални спорове, които са извън контрола на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
(2) При никакви обстоятелства не могат да се смятат за Непреодолима сила стачки, 
локаут, забрани, демонстрации, бойкотиране, забавяне на работния процес, 
прекратяване на работата или други трудови неуредици, финансови проблеми, 
неизпълнение на задълженията на трети лица към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и всяко 
друго явление от вътрешен и/ или организационен характер за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 
и всяко друго събитие, което би могло да се избегне или предотврати чрез 
предприемане на съответните предпазни мерки. 
(3) За настъпването на Непреодолима сила, страната, която се позовава на нея, трябва 
да уведоми незабавно другата страна и да получи във възможно най-кратки срокове 
сертификат за Непреодолима сила, издаден от Българската търговско-промишлена 
палата. 
(4) Докато трае Непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните се 
спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била 
налице Непреодолимата сила. 
(5) Ако Непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати настоящия договор с писмено 
уведомление до другата страна. 
 
 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.19. За целите на този договор, страните определят следните свои служители за 
техни упълномощени представители: 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1. ....................................................................................................... –  

ръководител на склад;  

тел.: 02/ ..........................;  

факс: 02/ .........................;  

моб.:................................;  

e-mail: .............................;  

адрес: гр. ....................., район ..................,  ул. ................... 

2. .................................................................................................................. –  

зам.- ръководител на склад;  

тел.: 02/ ..........................;  

факс: 02/ .........................;  
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моб.:................................;  

e-mail: .............................;  

адрес: гр. ....................., район ..................,  ул. ................... 

 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. .................................................................................................;  

тел.: 02/ ..........................;  

факс: 02/ .........................;  

моб.:................................;  

e-mail: .............................;  

адрес: гр. ....................., район ..................,  ул. ................... 

 

Чл.20. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма (по факс, електронна поща, 
препоръчана поща с обратна разписка и/или куриерска служба) на следните адреси за 
кореспонденция: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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

. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

. 
(2) За дата на съобщението/уведомлението се счита: 
а/ датата на предаването – при лично предаване на съобщението; 
б/ датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  
в/ датата на приемането – при изпращане по   факс; 
г/ датата на получаване на електронното съобщение - по електронна поща. 
 
(3) При промяна на адреса за кореспонденция, всяка от страните е длъжна да уведоми 
за това в 7 /седем/-дневен срок насрещната страна. 
 
Чл.21. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
 
Чл.22. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване 
на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали 
обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. При непостигане на съгласие, 
споровете се отнасят за решаване пред Арбитражния съд при Българската стопанска 
камара, съобразно неговия Правилник. 
 
Чл.23. В случай че някое от условията на този договор не може да бъде приложено 
или се окаже недействително по дадена причина, страните се договарят, че такова 
условие ще се счита за изменено до степен, необходима за да бъде приложимо и 
действително, или, ако такова изменение не е възможно без да се изменят 
намеренията на страните, изложени тук, то тогава такова условие ще бъде 
премахнато от договора, за да може да се приложи изпълнението на същия. При 
това валидността на останалите условия на този договор няма да бъде засегната от 
настъпилото изменение. 
 



стр. 8 от 8 

Неразделна част от този договор са: 
1. Приложение № 1 - Техническа спецификация; 
2. Приложение № 2 - Търговско предложение; 
3. Приложение № 3 - Техническо предложение; 
4. Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение на договора; 
5. Приложение № 5 - Планов график на плащанията. 
 
 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 
един за всяка от страните. 
 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                               За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
………………….......                                                                  ……………..………........ 
 
/Тодор Маринов/                  /............................/ 
 
„Овергаз сервиз“ АД                 ................................ 
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Приложение №5 

към Договор № …………………………/………… 

 

Планов график на плащанията за изпълнението 

№ Прогнозен брой  
рез. части Цена (лв.) Плащане  

1   до …………2020 г. 

2   до …………2021 г. 
 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
………………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
………………………… 

 
Тодор Маринов 
Изпълнителен директор 
„Овергаз Сервиз” АД 

 
……………………………………, 
…………………………………… 
„……………………………………….” …… 
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VI.5.  

Приложение 5 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV., т. 5 от необходимите документи 

за участие в процедура за възлагане на поръчка 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. Представеното Търговско предложение не представлява търговска тайна на 

представляваното от мен дружество ....................................................  

2. Съгласен съм представеното Търговско предложение да бъде обявено на открито 

заседание на Тръжната комисия.  

 

 

 

 

Дата: ............ 2020 г.     Декларатор: .................... 
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VI.6.  
Приложение 6 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV., т. 6 от необходимите документи 

за участие в процедура за възлагане на поръчка 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представените от представляваното от мен дружество ................................................. 

документи са истинни, отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и 

неговите технически възможности. 

 

2. Представляваното от мен дружество ................................................... е коректен, 

лоялен партньор и няма неизпълнени договорни задължения към дружества от Групата 

ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли. 

 

 

 

Дата: ............ 2020 г.     Декларатор: ....................... 
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VI.7. 
Приложение 7 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV., т. 7 от необходимите документи 

за участие в процедура за възлагане на поръчка 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

Представляваният от мен и указан по-горе кандидат: 
 
1. Не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност; 
 
2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените 
процедури съгласно националните закони и подзаконови актове; 
 
3. Няма задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 (или чл.87, 
ал.6 от ДОПК) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентния орган, освен ако е сключено споразумение за отсрочване. 
 
 
 
 
Дата: ............ 2020 г.      Декларатор: ................... 
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VI.8.           Приложение 8 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА 

по раздел ІV., т. 8 от необходимите документи за участие в 
процедура за възлагане на поръчки 

 
Ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет 

„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване 
за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции ” 

 
 
 

Наименование на Кандидата: ........................................................................... 

 

1. ЕИК/БУЛСТАТ .............................................. (или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен) 

 

2. Седалище: 

Пощенски код, населено място и адрес: ................................................................. 

 

3. Адрес за кореспонденция: 

Пощенски код, населено място и адрес: ................................................................. 

Телефон: .............................. ; 

Факс: ....................................; 

E-mail адрес: ................................... 

 

4. Лице за контакти:  

Име, фамилия:.............................................., длъжност .......................................; 

телефон: .......................................; моб.тел. ...........................................;  

факс: ...........................................; e-mail адрес: .......................................... 

 

5. Обслужваща банка: 

Име на банката:..................................................  

Банков код (BIC): .......................................................; 

№ на банковата сметка, по която следва да бъдат плащани извършените услуги: 

IBAN ...................................; 

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

 
 
Дата: ............. 2020 г.     Подпис:  

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


