
 

1 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

към обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от 

ЗОП с предмет: 

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в Лаборатория за 

интерактивна карта на изкуствата в България в изпълнение на проект № 

BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения 

„Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и 

технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ 

 

І. Предмет, технически спецификации и изисквания към изпълнението на 

обществената поръчка. 

 

1.1. Предмет на обществената поръчка: 

Предметът на обществената поръчка е: „Извършване на строително-монтажни 

работи (СМР) в Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България в 

изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за 

върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни 

изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. 

Кодът по CVP е 45200000 (Строителни и монтажни работи на сгради и строителни 

съоръжения или на части от тях). 

Обектът на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 

ЗОП. 

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137 ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи. 

 За строежа има одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект и 

издадено разрешение за строеж. 

 

1.2. Технически спецификации. 

 

Извършването на оглед на местоизпълнението на СМР е по преценка на участника. 

Огледи могат да се извършват от понеделник до петък между 9:00 ч. и 16:00 ч. до деня, 

предхождащ крайния срок за получаване на оферти. Датата и часът на огледа 

предварително се съгласуват с възложителя на тел: 0888 050027 – Анатоли Михайлов. 

Подробно описание на видовете работа, изискванията към влаганите материали и 

начина на изпълнение, както и количествата СМР, са дадени във отделен файл – 

Приложение № 1 – Технически спецификации. 
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1.2. Общи изисквания при изпълнение на ремонтните работи: 

СМР ще се извършват при спазване на действащото законодателство, съобразно 

установените строителни, технически и технологични правила, норми и стандарти в 

страната и правилата по безопасност и здраве, хигиена на труда и пожарна безопасност. 

При изпълнението на поръчката следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) и свързаните с него законови и подзаконови нормативни актове. По 

време на ремонтните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват 

изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите 

спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, 

съгласно чл. 169а, ал.1 ЗУТ. 

Изпълнителят е длъжен преди и по време на ремонтните работи да извършва всички 

изисквани инструктажи на работниците и служителите си, ангажирани със CMP, с 

изключение на началния инструктаж, който се извършва от възложителя. 

По време на строителството изпълнителят следва да пази имуществото на възложителя с 

грижата на добър стопанин. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество, при 

или по повод СМР, отговорността е изцяло на изпълнителя. Последният се задължава за 

своя сметка да възстанови нанесените вреди или щети на имуществото. 

За целия срок на строителството, участникът избран за изпълнител, трябва да поддържа 

зоните на ремонтни дейности и околното пространство чисти и в добър външен вид, като 

спазва екологичните изисквания по време на строителството, както и инструкциите на 

Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за 

околна среда. Стриктно да се спазват изискванията за опазване на околната среда в т. ч. и 

прилежащите към сградата улици и пространства. 

До предаване на обекта рискът от случайно погиване или повреждане на извършените 

СМР, материали и др. се носи от изпълнителя. 

1.3. Общи изисквания за безопасност на труда 

Организацията на работните места да осигурява пълна безопасност при изпълнение на 

СМР. 

От страна на Изпълнителя се изисква стриктно спазване, включително и по отношение на 

трети лица, на разпорежданията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други 

действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, 

техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни 
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обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 

строителната площадка.  

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по 

безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други 

свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 

нормативни документи за строителство.  

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи 

План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ 

строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи.  

При изпълнение на СМР работниците да бъдат инструктирани по техника на безопасност 

и да бъдат снабдени с работно облекло и предпазни средства съобразно вида и условията 

на работа. Особено внимателно да се изпълняват демонтажните работи, като носещите 

елементи се свалят отгоре - надолу по посока на изтичане на усилията. Да се използва 

временно подпиране за предотвратяване срутване на конструкцията. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи 

своите действия в рамките само на строителната площадка.  

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 

механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

При извършване на определена работа на височина трябва да се използват устройства – 

скелета или стълби в зависимост от характера на работата. Забранява се използването на 

случайни несигурни опори. 

При работа върху гладки и хлъзгави подове на долния край на стълбите да се поставят 

гумени накрайници. 

Забранява се качване и работа върху една стълба на двама и повече работници. 

До работа с ръчни ел. инструменти се допускат лица, които са обучени на безопасни 

методи на работа с електрически инструменти и начините за даване на помощ при 

поражения от електрически ток. 

Преди започване на монтажните работи всички отвори в стените, пода и тавана се 

заграждат или покриват със здрави капаци. 
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При прокопаване на канали и дупки в подове, и стени да се използват предпазни очила с 

нечупливи стъкла, и да се вземат мерки за предотвратяване на наранявания от падащи 

инструменти, и отломки от мазилки, тухли, бетон и др. 

Не се допуска оставяне на неизолирани части от проводници и кабели след демонтаж. 

Контролът по време на строителния процес се осъществява от Представители на 

Възложителя - осъществяват проверки на място.  

1.4. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, 

които ще бъдат вложени в строежа, изисквания за качество – нормативи, стандарти и 

други разпоредби, на които следва да отговарят. 

Строежът трябва да отговаря на изискванията на чл. 169 и чл.170 от Закона за устройство 

на територията. 

СМР следва да се изпълняват в съответствие с инвестиционния проект и одобрените 

дейности съгласно приложените количествени сметки, настоящите технически 

спецификации, условията на договора за възлагане на обществената поръчка и 

действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в 

експлоатация. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежа трябва да са годни за 

предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 

продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 

съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 

предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, 

монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на 

строежите.  

По смисъла на Регламент № 305: 

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни 

показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по 

отношение на основните изисквания към строежите;  

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва 

да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;  

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;  
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 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 

експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 

изразени като ниво, клас или в описание.  

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 

1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г.  

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за 

трайно влагане в строежа, обект по проекта: изпълнителят следва да изпълнява и поддържа 

строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата 

спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован 

експлоатационен срок на съществените изисквания за:  

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);  

2. безопасност при пожар;  

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;  

4. безопасна експлоатация;  

5. защита от шум;  

6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).  

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, 

които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР, трябва да имат оценено 

съответствие съгласно горепосочената наредба.  

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за 

хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:  

1. отделяне на отровни газове;  

2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;  

3. излъчване на опасна радиация;  

4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;  

5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;  

наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните 

технически спецификации: 

 Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

еквивалентни;  

 Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не съществуват 

технически спецификации. 
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 В случай, че спецификации не съществуват, строителните материали следва да 

съответстват на признати национални технически спецификации. 

 Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, 

включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, 

същите се определят от:   

 Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 

стандарти, или еквивалентни; 

 Български стандарти или еквивалентни; 

 При условие, че не са налице публикувани стандарти, се прилагат български 

технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на 

строежите или на отделни строителни и монтажни работи. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само 

такива, които са заложени в инвестиционния проект със съответните им технически 

характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за строителство.  

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта 

материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да 

проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. 

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и 

действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. 

Материалите следва да се съхраняват  и опазват по начин осигуряващ защита от кражби 

или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - 

увредени или замърсени, не могат да се влагат в обекта и следва да се заменят, без да се 

изискват допълнителни средства от Възложителя. 

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ 

строителен надзор на строежа.  

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.  

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на 

изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и 

оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, 

декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, 
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съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите 

подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.  

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка за 

изпълнението на всички предвидени в инвестиционния проект видове работи.  

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения 

от Възложителя технически проект и качество, съответстващо на БДС или еквивалент. Да 

съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 

нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги 

отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от 

съответните държавни институции.  

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен 

в настоящата спецификация стандарт има  последващо  по-ново издание,  същото  е 

валидно. 

За всяко изискване за съответствие със стандарти за системи за управление на качеството 

участниците могат да представят и еквивалентни сертификати. 

 При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се 

спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба. 

1.5. Контрол за изпълнение на строителството. 

В процеса на строителството Възложителят ще упражнява контрол на извършените 

строителни работи на Изпълнителя.  

Възложителят има право да изиска да контролира, в това число и чрез нает от него 

Консултант и/или инвеститорски контрол, процесите на производство на определени 

съоръжения и материали, които ще се използват при изграждането и обзавеждането на 

обекта, както и да взема участие в специални изпитания и проверки извършвани от 

Изпълнителя в процеса на производство. В този случай, при наличие на поддоставчици и 

подизпълнители, може да се изиска Изпълнителят да осигури право на достъп на 

Възложителя и до местата на производство на поддоставчиците /подизпълнителите. Във 

всички случаи това право на Възложителя не следва да нарушава нормалния 

производствен процес на Изпълнителя. 

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:  

• проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническия проект и 

всички изменения в тях, одобрени от общината;  
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• измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на 

извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния 

надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;  

• проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 

продукти, и съответствието им с изискванията на техническия проект;  

• проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.  

 

ВАЖНО! Към всяка употреба в текста на обявата, документацията и/или приложенията 

към нея (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, както и 

на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано 

друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалент“. 

 Офертите на участниците следва да са изготвени при спазване на задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила на територията на Република България, и които са 

приложими към строителството. 

 

2. Срокове. 

Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с 

изпълнение на всички поети от страните задължения, но не по-късно от 30.06.2021 г. 

Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените 

строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт 

Образец 15) не може да бъде повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от 

датата на осигуряване на достъп от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта и заверена 

заповедна книга на обекта до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт 

Образец 15. 

 

3. Гаранционни срокове. 

Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на 

обекта, трябва да бъде такава, че да осигури окончателното му приемане съгласно чл. 176, 

ал. 1 от ЗУТ. 

Гаранционният срок на изпълнения обект е съгласно чл.20, ал. 3, и 4 и чл.21 от  

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за 

ползване. 
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4. Място на изпълнение: блок 5 към АИ „проф. Марин Дринов“, УПИ I, кв. 3 

по плана на район „БАН IV кв.“, гр. София, включва хале, етаж 3, етаж 4 и етаж 10. 

 

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка и финансиране. 

Максимално допустимата обща стойност на обществената поръчка е 166 000 (сто 

шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС и е определена по реда на чл. 21, ал. 2 ЗОП в 

резултат на пазарни проучвания. 

Участници, чиито ценови предложения надвишават максималният финансов ресурс, 

определен от Възложителя, ще бъдат отстранявани от участие. 

Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено от бюджета на 

проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови 

постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и 

технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР). 

 

6. Предлагана цена и начин на образуване. 

Общата стойност (цена) за изпълнение на СМР се посочва в български лева без ДДС. 

Тя включва всички необходими разходи за изпълнение на поръчката в пълен обем при 

условията на договора, включително цената за вложените материали, труд, механизация, 

допълнителни разходи, печалба и др. 

Предлаганите единични цени за видовете СМР са съгласно Образец на 

Количествено-стойностната сметка (Приложение № 11.1.). 

Единичните цени включват всички необходими разходи за изпълнение на видовете 

СМР, вкл. цена за вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, 

печалба и др. Единичните цени не включват ДДС. 

Единичните цени на строително-монтажните работи и общата стойност (цена) за 

изпълнение на обществената поръчка се посочват в Количествено-стойностната сметка 

(Приложение № 11.1.), която е неразделна част от ценовото предложение. 

 

При посочване на цените участниците са длъжни да спазват още следните 

формални изисквания: 

- Цените в количествено стойностната сметка се посочват в цифри, а в текстовата 

част – с цифри и думи; 

- При разминаване между цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с 

думи; 

- Цените се посочват като единични цени за  мярка и като обща стойност. 

Освен Количествено-стойностната сметка (Приложение № 11.1.), в която се посочват 

единичните цени на СМР и общата стойност (цена) за изпълнение на поръчката, 

участникът изготвя ценово предложение съгласно образец – Приложение № 11. 
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7. Условия и начин на плащане. 

Плащането на цената се извършва в български лева по банков път, както следва: 

7.1. авансово – по преценка на изпълнителя – до 30 % от стойността на договора 

в срок до 15 дни от датата на осигуряване на достъп от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

обекта и заверена заповедна книга на обекта и издадена фактура за аванса от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансовото плащане след представяне 

на гаранция за авансово плащане по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на: парична 

сума, на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща изпълнението на 

задълженията в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се освобождава до 3 (три) дни след 

връщане или усвояване на аванса. За усвояване на аванса се счита одобрението на 

подписания окончателен протокол /бивш акт образец № 19/. 

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Възложителя за одобрение подписания 

окончателен протокол  /бивш акт образец № 19/ за крайната сума на СМР, подлежаща на 

заплащане, след спадане на остатъка от аванса. Окончателното плащане на извършените 

СМР по договора, представлява разликата между цената по чл. 3, ал. 2 от договора и 

изплатения аванс. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

издаване на Разрешение за ползване и представяне оригинал на фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

8. Гаранция за изпълнение на договора 

Участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 4 (четири) % от стойността на договора. 

Гаранцията се предоставят в една от следните форми:  

 парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя:  

Банка: УниКредит Булбанк 

Банков код (BIC): UNCRBGSF 

Банкова сметка (IBAN): BG06UNCR96603110029510 

 банкова гаранция;  

 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  

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

изпълнение.  

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

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

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение са посочени в договора за обществена поръчка.  

Ако в ценовото си предложение е заявил авансово плащане, към датата на 

сключването на договора Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за 

гарантиране на авансовото плащане - гаранцията за обезпечаване на авансово 
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предоставените средства е в размер на стойността на предоставения аванс, при условията 

на договора. Гаранцията се предоставят в една от следните форми:  

 парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя:  

Банка: УниКредит Булбанк 

Банков код (BIC): UNCRBGSF 

Банкова сметка (IBAN): BG06UNCR96603110029510 

 банкова гаранция;  

 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  

Гаранцията се освобождава до три дни одобрение подписания окончателен 

протокол /бивш акт образец № 19/.  

 

Забележки: Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

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

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Когато участникът в 

процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

документите по гаранцията се представят и в превод на български език. Ако 

Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да 

осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства. Изпълнителят трябва 

да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че 

размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в 

договора размер. 

 

ІІ. Изисквания към личното състояние на участниците. Критерии за подбор.  

1.1. Изисквания към личното състояние на участниците. 

За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП. Липсата 

на тези обстоятелства се доказва с декларации по образец (Приложение № 3 и приложение 

№ 4). 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

Декларациите се подават и от членовете на обединението, подизпълнителите и 

третите лица, на капацитета на които се е позовал участникът по отношение на 

критериите, свързани техническите способности и професионалната компетентност. 

Основанията за отстраняване по чл. 54, aл. 1, т. 3 ЗОП не се прилагат, когато 

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 лв. 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');
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На основание чл. 57 ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. В случай че за 

участник е налице някое от описаните в настоящата документация основания за 

отстраняване, съгласно чл. 56 ЗОП същият има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. 

1.2. Специфични основания за отстраняване на участника. 

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник: 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях 

лица не могат пряко и/или косвено да участват в откритата процедура, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Забраната не е приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни 

данни са регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон. 

1.2.2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

1.2.3. На основание чл. 107, т. 4 ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата 

участници, които са свързани лица. 

Съгласно §2. т. 45 от ДР на ЗОП „свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 

а именно: 

§ 1, т. 13. „Свързани лица“ са: а) лицата, едното от които контролира другото 

лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето 

лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по 

права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен 

включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

§ 1, т. 14 „Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез 

дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на 

гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може 

да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 

контролния орган на едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9F%D0%A7%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0_1999#%D0%BF%D0%B0%D1%801_%D1%8213');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9F%D0%A7%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0_1999#%D0%BF%D0%B0%D1%801_%D1%8214');
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решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо 

лице.. 

 

2. Критерии за подбор. 

2.1. Изискване за правоспособност (годност) за упражняване на професионална 

дейност по чл. 60 ЗОП. 

Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в 

която попада обекта на поръчката (първа група, трета категория, съгласно Правилника за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя). 

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за 

подбор по т. 2.1. като попълват в Приложение № 3 – Представяне на участника.  

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от 

участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи 

изпълнението на горното изискване, а именно: копие на документа за регистрация в ЦПРС 

към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от - Първа 

група, трета категория. При сключването на договор, избраният за изпълнител - 

чуждестранно лице представя документ, с който следва да се докаже, че има право да 

изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил 

съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, 

ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и 

при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

2.2. Икономическо и финансово състояние: 

Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от 

минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж 

(първа група, трета категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, 

установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност 

следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването 

за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се 

прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на 

територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за 
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професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, 

или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

 

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за 

подбор по т. 2.2. в Приложение № 3 – Представяне на участника.  

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от 

участника, определен за Изпълнител, да предостави документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

– доказателства за наличие на застраховка „Професионална застраховка“ или еквивалент.  

Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да 

представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и 

финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме 

за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от 

участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

2.3. Технически и професионални способности 

2.3.1. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството 

съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт, с 

обхват в областта на строителството. 

2.3.2. Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, 

съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с 

обхват в областта на строителството 

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за 

подбор по т.2.3. в Приложение № 3 – Представяне на участника. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от 

независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган 

по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация 

на органи за оценяване на съответствието.  

Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и 

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/опазване на 

околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този 

случай или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните.  
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Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и 

при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

3. Условия, на които трябва да отговарят участниците. 

3.1. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

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

изпълнява дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено (чл. 10, ал. 1 от ЗОП). 

3.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие 

или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово 

състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на 

търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. 

3.3. Участник - обединение от физически и/или юридически лица 

3.3.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да 

представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в 

обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът, представен от 

участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които да е видно, че:  

- е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 

- уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора, когато такава не е 

предвидена съгласно приложимото законодателство. 

3.3.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

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

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

3.4.  Използване на капацитета на трети лица 

3.4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

3.4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 
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само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет. 

3.4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

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

третите лица задължения. 

3.4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията 

за отстраняване от процедурата. 

3.4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то 

не отговаря на някое от условията по т.3.4.4, поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка. 

3.4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т.3.4.2 – т. 3.4.4. 

3.4.7. При позоваване на капацитета на трети лица възложителят поставя изискване за 

солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто 

капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние. 

3.5. Подизпълнители 

3.5.1. Участниците посочват в декларацията за участие на подпизпълнители, съгласно 

образеца на приложение № 5, подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, съгласно образеца на 

декларацията за съгласие по приложение № 6. 

3.5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата. 

3.5.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

3.5.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 

условията по т. 3.5.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 

обществена поръчка. 

3.5.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

3.5.6. Не е нарушение на забраната по т. 3.5.5 доставката на стоки, материали или 

оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка 

не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от 

договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 
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3.5.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

3.5.8. Разплащанията по т. 3.5.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

3.5.9. Към искането по т. 6.8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

3.5.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 3.5.7, когато искането за плащане 

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

3.5.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

3.5.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните - за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява. 

3.5.13. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 

доказват изпълнението на условията по т. 3.5.12, в срок до три дни от неговото сключване. 

 

ІІІ. Критерий за възлагане 

Поръчката се възлага въз основа на  икономически най-изгодна оферта, определена 

въз основа на критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП. 

Оценяването се извършва в  диапазона от 0 до 10 точки. Офертата с предложена 

най-ниска обща цена получава най-висока оценка и се класира на първо място. 

Класираният на първо място участник се определя за изпълнител. 

При оценяването участниците получават брой точки, равен на съотношението 

между най-ниската предложена обща цена и предложената обща цена от съответния 

участник. 

Оценката на всяка обособена позиция в точки от 0 до 10 се получава по следната 

формула: 

А = Аmin/Аi х 10, където: 

Аmin е най-ниската предложена обща цена;  

Аi е общата цена, предложена от съответния участник. 

 

ІV. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка. 

С определения изпълнител възложителят сключва писмен договор, който включва 

всички предложения от офертата му. 
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 Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

- представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за 

третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

- представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

- представи гаранция за авансово предоставени средства (ако е приложимо); 

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 

обявената поръчка. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след 

като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено; 

- представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането 

на пари (ЗМИП); 

- представи декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП, в случай че е невъзможно 

изясняване на произхода на средствата чрез способите по чл. 66, ал. 1 ЗМИП или 

прилагането на поне два от тях е довело до противоречива информация. 

Забележка: Съдържанието на декларациите по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 

ЗМИП като образци са нормативно определени в ППЗМИП. 
 

V. Оферти за участие 

Всеки участник може да представи само една оферта. С подаването на оферта 

участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него 

срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия. 

Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на възложителя. 

Не се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един вариант).  

Офертата задължително следва да включва пълния обем на поръчката. Не се 

допуска оферта за част от обществената поръчка. 

Съдържание на офертата: 

1. Техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в т. 1, т. 1, т. 2, т. 3. и т. 4 от раздел I на настоящата документация. Техническото 

предложение се изготвя по образец (Приложение № 10). 

 

2. Ценово предложение в съответствие с изискванията на възложителя, което се 

изготвя съобразно приложения образец (Приложение № 11). 
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Неразделна част от ценовото предложение на участника е Количествено-

стойностната сметка (Приложение № 11.1.) 

Към офертата задължително се прилагат и следните документи: 

1. Списък на документите (Приложение № 2) 

2. Представяне на участника (ЕИК-единен идентификационен код, съгласно чл. 23, 

ал. 4 от Закона за Търговския регистър - ако е юридическо лице; данни по документ за 

самоличност – ако е физическо лице), включително наличие на регистрация по ЗДДС, 

координати за връзка, телефон, факс, лице за контакти, обслужваща банка. Информацията 

се попълва по образец (Приложение № 3); 

3.  Копие от документ за създаване на обединение за участие в обществената 

поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) и анекс към него, 

който съдържа предмета на поръчката и условията, посочени в указанията за участие (в 

случай че обединението не е създадено за изпълнение на поръчката); 

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – 

по образец (Приложение № 4); 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – т. 6 от ЗОП – по 

образец (Приложение № 5) 

6. Декларация за участие на подизпълнители/трети лица в обществената поръчка 

(Приложение № 6) (ако е приложимо) 

7. Декларация за съгласие на подизпълнител/трето лице (Приложение № 7) (ако е 

приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 2 от ЗОП при участие на 

подизпълнител или доказателства по чл. 65, ал. 4 от ЗОП при участие на трето лице; 

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и по чл. 69 от 

ЗПКОНПИ (Приложение № 8) 

9. Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с други лица 

(Приложение № 9) 

 

VI. Срок на валидност на офертите: съобразно посочения в обявата за поръчката. 

 

VII. Подаване на оферти 

Офертата и изискуемите към нея документи се представят в запечатан непрозрачен 

плик (опаковка) с надпис „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в 

Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България в изпълнение на 

проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови 

постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни 

изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. 

Върху плика се посочват наименованието на участника, точен адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 
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Офертите се подават в Административната сграда на Института за изследване на 

изкуствата, находяща се на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21, отдел „Административно 

обслужване“, тел. 02 944 24 14, 02 489 03 58, 02 489 03 57. Офертите следва да са 

постъпили на посочения адрес до 17:30 часа на датата, посочена в обявата за поръчката. 

 

VIII. Отваряне на офертите 

Офертите ще бъдат отворени в Административната сграда на Института за 

изследване на изкуствата, находяща се на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21, зала 1 на 

датата и часа, посочени в обявата за поръчката. На отварянето на офертите могат да 

присъстват участниците или техни упълномощени представители, при спазване на 

установения режим за достъп до сградата. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 ЗОП възложителят удължава срока за 

получаване на офертите с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са 

получени по-малко от три оферти. Съгласно ал. 3 на същата разпоредба след изтичане на 

удължения срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от 

техния брой. 

За неуредените въпроси от настоящата обява ще се прилагат разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото 

законодателство в Република България. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 Технически спецификации 

Приложение № 2 Образец на списък на документите 

Приложение № 3 – Образец на Представяне на участника 

Приложение № 4 Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, т. 2 и т. 7 от ЗОП 

Приложение № 5 – Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3 – т. 6 от ЗОП 

Приложение № 6. Декларация за участие на подизпълнители/трети лица в обществената 

поръчка 

Приложение № 7. Образец на Декларация за съгласие на подизпълнител/трето лице 

(образец) 

Приложение № 8 Образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и 

по чл. 69 от ЗПКОНПИ 

Приложение № 9 Образец на Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с 

други лица 

Приложение № 10  Образец на Техническо предложение 

Приложение № 11 Образец на Ценово предложение. 

Приложение № 11.1. Образец на Количествено-стойностната сметка 

Приложение № 12  Проект на договор  


