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РАЗДЕЛ I 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

1. Предмет на обществената поръчка  

Предмет на обществената поръчка е предоставяне за ползване и обслужване на 

професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия,  както следва:  
 

 

№ по 

ред Вид на оборудването  Брой 

 ОЗВУЧИТЕЛНА АПАРАТУРА   

1.  ОЗВУЧИТЕЛНА КОНЦЕРТНА СИСТЕМА 18 kW 1 

2.  ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА  12kW 1 

3.  ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА  10kW 1 

4.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО FULL RANGE 500W 24 

5.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО SUBBASS 1000W 4 

6.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО FULL RANGE 250W 2 

7.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 1500W 6 

8.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 1000W 10 

9.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 800W 4 

10.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 600W 2 

11.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 500W 2 

12.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 750W 2 

13.  ЦИФРОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 48 КАНАЛА 1 

14.  ЦИФРОВ STAGE BOX 16/8 Ch. 3 

15.  ЦИФРОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 32 КАНАЛА 2 

16.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 32 КАНАЛА 1 

17.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 16 КАНАЛА С ВГРАДЕН УСЛИЛВАТЕЛ 

2х500W 2 

18.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 12 КАНАЛА 1 

19.  DIGITAL SOUND PROCESSOR 3 

20.  БЕЗЖИЧЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН 12 

21.  БЕЗЖИЧЕН МИКРОФОН - "CLIPS", "HEAD SET" 10 

22.  ДИНАМИЧЕН МИКРОФОН "DRUM" 2 

23.  ДИНАМИЧЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН 20 

24.  КОНДЕНЗАТОРЕН МИКРОФОН- СТРУННИ ИНСТР.- СОЛО 4 

25.  КОНДЕНЗАТОРЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МИКРОФОН 10 

26.  КОНДЕНЗАТОРЕН МИКРОФОН- СТРУННИ ИНСТР. 10 

27.  ДИНАМИЧЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МИКРОФОН 20 

28.  КОНДЕНЗАТОРЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН 2 

29.  КОНДЕНЗАТОРЕН ШИРОКООБХВАТЕН МИКРОФОН 6 

30.  SHOT GUN MICROPHONE 3 

31.  BOUNDARY MICROPHONE 3 

32.  SHORT SHOT GUN MICROPHONE 4 

33.  СТОЙКА ЗА ТОНКОЛОНА 12 
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34.  СТОЙКА ЗА МИКРОФОН СТАНДАРТНА 40 

35.  СТОЙКА ЗА МИКРОФОН SHORT 8 

36.  COMPRESSOR/LIMITER  1 

37.  EQUALIZER  1 

38.  DI - BOX 8 

 ОСВЕТИТЕЛНА АПАРАТУРА   

39.  MOVING HEAD WASH 600W 8 

40.  MOVING HEAD WASH 250W 8 

41.  MOVING HEAD PROFILE 250W 14 

42.  MOVING HEAD BEAM/WASH LED ZOOM 5-60 DEG.19x18W 30 

43.  MOVING HEAD B-EYE 19x18W 8 

44.  DMX – CONSOLE 4096 Ch. 1 

45.  DMX - CONTROLLER 1024 Ch. 5 

46.  DMX – CONSOLE FADER WING 24Ch. 1 

47.  DMX OPTO COUPLER 1/4 8 

48.  STROBO EFFECT 3000W 6 

49.  FOG MACHINE 2000W 3 

50.  FOG MACHINE 1800W 1 

51.  MOVING HEAD BEAM 230W 7R (CH) 26 

52.  LED PAR RGBWAP - 6 in 1 - 18 x 18W 120 

53.  LED PAR RGB 18x3W 30 

54.  WIRELESS DMX TRANCIEVER 10 

55.  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО 63А/4х32А 3 

56.  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО 32А/6х16А SHUKO 2 

57.  DIMMER CONTROLLER 6 CH 20A/CH 7 

58.  DIMMER CONTROLLER 12 CH 20A/CH 3 

59.  SPOT FRESNEL 2000W 4 

60.  SPOT PC 2000W  4 

61.  SPOT PC 1000W 4 

62.  PROFILE SPOT 750W ZOOM 25-50 4 

63.  PROFILE SPOT 750W ZOOM 19 2 

64.  PRO-PAR HPL-575 NARROW/FROST/M.FRESEL/W.FRESNEL 20 

65.  SPOT 1000W FROST CP-61 84 

66.  SPOT 1000W FRESNEL CP-62 SHORT 12 

67.  SPOT 300W FROST 12 

68.  STAGE BLINDER 4 x 650 W 2 

69.  FOLLOW SPOT 575W / COLOR BOX 2 

70.  FOLLOW SPOT 16R / COLOR BOX 2 

71.  FOLLOW SPOT STAND 2 

72.  LIGHT STAND WIND UP H=360 cm. 8 

73.  LIGHT STAND WIND UP H=620 cm. 2 

74.  LIGHT STAND STANDARD H=360 cm. 4 

75.  T-bar for PAR-56/64  - 6 Ch. HARTING IN/OUT 8 

76.  T-bar for PAR-56/64  - 4/8 Ch. HARTING IN/OUT 8 

77.  LIGHT EFFECT DJ 13 

78.  HEAVY FOG MACHINE DRY ICE 2 

79.  Fan for Fog machine 18" 2 

 ПОДИУМ И ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ   
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80.  ПОДИУМ НА МОДУЛЕН ПРИНЦИП С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОНТАЖ НА 

ВИСОЧИНИ ОТ 0,2 м. ДО 1,5 м. 160 кв.м. 

81.  ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРИ 10,8 х 8,8 м.ВИСОЧИНА 8м 1 

82.  АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ НА МОДУЛЕН ПРИНЦИП  220 л.м. 

 МУЛТИМЕДИЯ   

83.  МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН 320 х 240 см. 2 

84.  МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН 400 х 300 см. 1 

85.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 4000 ANSI 1 

86.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 5000 ANSI 1 

87.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 6000 ANSI 2 

88.  ШИРОКОЪГЪЛНА ОПТИКА ЗА БЛИЗКА ПРОЖЕКЦИЯ 3 

89.  ПЛАЗМЕН ЕКРАН 50"  2 

90.  LED-ДИСПЛЕЙ 55" ANDROID SYSTEM 4 

91.  СТОЙКА ЗА LED-ДИСПЛЕЙ 4 

92.  ВИДЕОСПЛИТЕР HDMI 1/8 2 

93.  ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ/СЕМПЛЕР 1 

94.  ВИДЕОСПЛИТЕР VGA 1/8 1 

95.  ВИДЕОСПЛИТЕР КОМПОЗИТ 1/8  

96.  LED-SCREEN P 5.9 OUTDOOR MULTIFUNCTIONAL (с възможност за 

инсталиране на под,”Curve Design”,стоящ, висящ монтаж) 56 кв.м. 

97.  ВИДЕОПРОЦЕСОР с възможност за управление на минимум 2 самостоятелни 

екрана, режим “PIP”и възможност за включване на видеоизточници 2 

98.  SENDING CARD  5 
 

 

Горната таблица съдържа необходимите ориентировъчни количества и видове 

оборудване. Същите са индикативни, като конкретните видове и количества на оборудването 

необходимо за всяко отделно мероприятие ще бъдат определяни от Възложителя в писмени 

заявки. Възложителят заявява необходимите видове и количества оборудване съобразно 

възникналите потребности. Възложителят не е задължен да извършва заявки за предоставяне 

на оборудване до пълната прогнозна стойност на обществената поръчка.  

Изпълнението на поръчката включва доставка, монтаж, демонтаж, настройка и 

обслужване на заявеното от Възложителя оборудване на указаните от Възложителя места. 

Тонрежисьорът, обслужващ озвучителната техника, ще бъде осигурен от Възложителя.  

 

2. Критерий за възлагане 

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. 

3. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Държавна опера – Пловдив.  

4. Срок за изпълнение на поръчката  

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от датата на сключване на 

договора или до достигане на максималната стойност на договора – което от двете 

обстоятелства настъпи първо.  
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Всяка доставка и свързания с нея монтаж трябва да бъдат извършвани в срок, указан от 

Възложителя във всяка конкретна заявка. Заявките се подават в писмен вид по факс и/или 

електронна поща и се считат за приети след получаване на писмено потвърждение по факс 

и/или електронна поща.  

5. Срок на валидност на офертите 

5.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде до 30.04.2017 г.  

5.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора. 

5.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да 

удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя 

и в определения в нея срок. 

6. Прогнозна стойност 

Прогнозна стойност на обществената поръчка за срока на изпълнение на договора е   69 

000 лева без ДДС. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Общи изисквания 

1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, 

което има право да изпълнява услугите по тази обществена поръчка съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. Възлагането на работи на 

подизпълнители е допустимо, като участникът следва да приеме, че отговаря за действията, 

бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и 

работа.  

 Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява 

по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ 

минимум следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
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 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в 

случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно 

юридическо лице. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

избраният за изпълнител 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 

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване 

на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между 

участниците в обединението. 

1.2.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

1.2.4. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на 

договора за обществената поръчка. 

1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от 

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

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участникът може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, 

ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

1.3.2. 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. 

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

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

1.4.  Участникът посочва в офертата 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. 
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1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и 

за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по т. 1.4.1. 

1.4.3. Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само, ако Участникът е 

декларирал, че ще използва подизпълнител/и и с всеки един подизпълнител е сключил 

договор, в който да е упоменато подробно видът и количеството на работите, както и да е 

приложена в офертата декларация за участие от всеки един подизпълнител. 

1.4.4. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 

2. Условия за допустимост на участниците  

На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 

чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 

не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
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6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 

305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

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

участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 

имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Отрастраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или 

участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

Чл. 54, ал 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

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

последната приключена финансова година. 

3. Критерии за подбор на участниците  

3.1. Общи условия 

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. 

В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 

критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 

предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.   

3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците 

Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката в размер на 120 000 лв. общо за последните три приключили финансови години в 

зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. 
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Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран 

от услуги по озвучаване и осветление на публични мероприятия.  

Обстоятелството се удостоверява в Справка за оборота в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката – Образец №12 .  

3.3. Изисквания относно технически и професионални способности на участниците 

Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 /една/ услуга с предмет и обем идентични 

или сходни с тези на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата.  

Забележка: Под „услуга, идентична или сходна“ с предмета на поръчката следва да 

се разбира: услуга по озвучаване и осветление на публични мероприятия.  

Обстоятелството се удостоверява в Списък на доставките или услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка /по чл. 64, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП/ – Образец № 13. Към Списъка се прилага и доказателство за извършената услуга. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ  

 

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

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

друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 
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1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с 

тези образци. 

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

дружеството. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя. Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката. 

2.22.3. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен 

документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория 

случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 

такива функции; 

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

3. Съдържание на Опаковката: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника; 

2. Представяне на участника (по образец 1), което включва следната информация и 

приложени към него документи: 

 Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която участника е установен, както и 

адрес, включително електронен, за кореспонденция по провеждането на процедурата; 

 Копие от документ за самоличност - за участник  физическо лице; 
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 Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се 

посочва представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – 

ако е приложимо; 

  Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на 

това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – ако е приложимо; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – 

Образец № 3 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки – Образец  

№ 4 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за 

обществените поръчки се представят за всеки от тях. Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице декларацииите се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 5; 

6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на 

тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът 

предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 6 и Декларация 

за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, 

ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 6а /ако е 

приложимо/. 

7.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 7; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 8; 

9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, когато е приложимо – Образец № 9; 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 10; 

11. Декларация от членовете на обединението /ако е приложимо/ – Образец № 11; 

12. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец № 12; 
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13. Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка /по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП/ – Образец № 13; 

14. Техническо предложение – Образец № 14.  

15. Ценово предложение – Образец № 15. 

4. Запечатване 

4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва: 

 

ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ 

УЛ. „ГЛАДСТОН” № 15 

ГР. ПЛОВДИВ, 4000  

О Ф Е Р Т А 

За участие в обществена поръчка с предмет: “……………………………………… 

…………………………………. ” 

Оферта от: ………………………………………………… 

  /наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

 

4.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката”. 

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе 

начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата  обществена 

поръчка. 

5. Място и срок за подаване на оферти 

5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Държавна опера – 

Пловдив, ул. „Гладстон” № 15, гр. Пловдив – 4000. 

5.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявата за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. 

5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. 
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5.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

5.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

6. Приемане и връщане на оферти 

6.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, 

дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

6.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат 

незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

6.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред 

мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на 

лицата от списъка се приемат. 

6.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 5.3. 

 

IV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

 

1. Оценка на офертите 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без 

да я променя. 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база 

на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока 

комплексна оценка. 

 

2. Комплексната оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО = (П1)х50% + (П2)х50%  

Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки.  
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Показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест: 

ПОКАЗАТЕЛ 1 – Предложена методология и организация за изпълнение на 

поръчката - с максимален брой точки – 100 и тежест 50 %; 

ПОКАЗАТЕЛ 2 – Предложена цена – с максимален брой точки – 100 и тежест 50 

%. 

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО), се класира на 

първо място. 

Методика за определяне на комплексната оценка и оценката по всеки показател 

 Определяне на оценката по показател П1 - предложена методология и 

организация за изпълнението на поръчката      

 По този показател се оценява обективираното в техническото предложение разбиране 

на участника за извършване на цялостния процес по изпълнение на поръчката и предложените 

методи и организация на извършването му. Комисията преценява разбирането на участника за 

обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в 

етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. 

Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и 

координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали 

предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на 

поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за 

изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от 

участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. 

Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на 

задачите и отговорностите между лицата с определените методи и етапи за изпълнение и 

доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията 

преценява дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е 

добре обосновано. 

Участниците получават точки, в зависимост от пълнотата и съдържанието на 

техническите си предложения, както следва: 

Брой точки Условия за присъждането им 

100 точки 
В техническото предложение и приложенията към него се съдържа разписан 
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всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на 

оценката по настоящия показател и същевременно е в сила всяко едно от 

следните обстоятелства: 

1. В представената от участника организация и методология за 

изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата 

на поръчката.  

2. Предложената организация на работата, предвидените ресурси, 

цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в 

максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране 

предмета на поръчката. Избраните от участника методи гарантират 

качественото изпълнение.  

3. Задачите и отговорностите между участниците в процеса са 

разпределени адекватно и целесъобразно, като са съобразени с 

определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с 

предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на 

участника.  

4. Представената организация и методология като цяло е обоснована, 

логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними.  

75 точки 
В техническото предложение и приложенията към него се съдържа разписан 

всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на 

оценката по настоящия показател и същевременно е в сила едно от следните 

обстоятелства: 

1. В представената от участника организация и методология за 

изпълнение, планираните дейности за постигане на резултатите, са 

описани непълно, неточно, незадълбоченои/или в нея не е включено 

описание на планираните дейности за постигане на резултатите или 

дейностите са посочени фрагментарно и не съответстват напълно на 

целите и задачите на поръчката. 

2. Дейностите не съответстват напълно на целите и обхвата на 

поръчката.  

3. Предложената организация на работата, обособените етапи, 

ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и 

участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и не 
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дават възможност да се направи категорична преценка за 

качественото реализиране предмета на поръчката или същите не биха 

довели до качественото реализиране предмета на поръчката 

4. Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за 

изпълнение на услугата не са конкретно представени, неясно 

формулирани са или напълно липсва описание на същите. 

5. Представената организация и методология не е напълно обоснована 

и/или съдържа вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея 

дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от 

реализиране на целите на възлагането и/или са трудноизпълними, 

неизпълними или неводещи до реализиране на целите на възлагането. 

50 точки 

 

В техническото предложение и приложенията към него се съдържа разписан 

всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на 

оценката по настоящия показател и същевременно са в сила две от следните 

обстоятелства: 

1. В представената от участника организация и методология за 

изпълнение, планираните дейности за постигане на резултатите, са 

описани непълно, неточно, незадълбоченои/или в нея не е включено 

описание на планираните дейности за постигане на резултатите или 

дейностите са посочени фрагментарно и не съответстват напълно на 

целите и задачите на поръчката. 

2. Дейностите не съответстват напълно на целите и обхвата на 

поръчката.  

3. Предложената организация на работата, обособените етапи, 

ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и 

участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и не 

дават възможност да се направи категорична преценка за 

качественото реализиране предмета на поръчката или същите не биха 

довели до качественото реализиране предмета на поръчката 

4. Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за 

изпълнение на услугата не са конкретно представени, неясно 

формулирани са или напълно липсва описание на същите. 

5. Представената организация и методология не е напълно обоснована 
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и/или съдържа вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея 

дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от 

реализиране на целите на възлагането и/или са трудноизпълними, 

неизпълними или неводещи до реализиране на целите на възлагането. 

25 точки 

 

В техническото предложение и приложенията към него се съдържа разписан 

всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на 

оценката по настоящия показател и същевременно са в сила три от следните 

обстоятелства: 

1. В представената от участника организация и методология за 

изпълнение, планираните дейности за постигане на резултатите, са 

описани непълно, неточно, незадълбоченои/или в нея не е включено 

описание на планираните дейности за постигане на резултатите или 

дейностите са посочени фрагментарно и не съответстват напълно на 

целите и задачите на поръчката. 

2. Дейностите не съответстват напълно на целите и обхвата на 

поръчката.  

3. Предложената организация на работата, обособените етапи, 

ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и 

участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и не 

дават възможност да се направи категорична преценка за 

качественото реализиране предмета на поръчката или същите не биха 

довели до качественото реализиране предмета на поръчката 

4. Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за 

изпълнение на услугата не са конкретно представени, неясно 

формулирани са или напълно липсва описание на същите. 

5. Представената организация и методология не е напълно обоснована 

и/или съдържа вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея 

дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от 

реализиране на целите на възлагането и/или са трудноизпълними, 

неизпълними или неводещи до реализиране на целите на възлагането. 

1 точка  
В техническото предложение и приложенията към него се съдържа разписан 

всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на 

оценката по настоящия показател и същевременно са в сила четири или 
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повече от следните обстоятелства: 

1. В представената от участника организация и методология за 

изпълнение, планираните дейности за постигане на резултатите, са 

описани непълно, неточно, незадълбоченои/или в нея не е включено 

описание на планираните дейности за постигане на резултатите или 

дейностите са посочени фрагментарно и не съответстват напълно на 

целите и задачите на поръчката. 

2. Дейностите не съответстват напълно на целите и обхвата на 

поръчката.  

3. Предложената организация на работата, обособените етапи, 

ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и 

участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и не 

дават възможност да се направи категорична преценка за 

качественото реализиране предмета на поръчката или същите не биха 

довели до качественото реализиране предмета на поръчката 

4. Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за 

изпълнение на услугата не са конкретно представени, неясно 

формулирани са или напълно липсва описание на същите. 

5. Представената организация и методология не е напълно обоснована 

и/или съдържа вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея 

дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от 

реализиране на целите на възлагането и/или са трудноизпълними, 

неизпълними или неводещи до реализиране на целите на възлагането. 

 

Оферти, в които липсва описание на организацията и методологията (в т.ч. и на някой от 

задължителните елементи), няма да подлежат на оценка и ще бъдат отстранявани от участие в 

процедурата. 

 Определяне на оценката по показател П2 - предложена цена      

 

Подпоказател – Ц 

(наименование) 

Максимално възможен  

брой точки 
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1 2 

1. Предложена обща единична цена 

на оборудване за мероприятие – Ц 1 

30 т. 

2. Предложен процент на редукция 

на единичните цени на оборудването 

за репетиция–Ц 2 

40 т. 

3.  Предложен хонорар за 1 бр. 

инженер по осветление за 1 бр. 

мероприятие – Ц 3 

5 т. 

 

4. Предложен хонорар за 1 бр. 

персонал за монтаж, демонтаж и 

настройване на апаратурата за 1 бр. 

мероприятие –Ц4 

5 т.  

5.  Предложен хонорар за 1 бр. 

инженер по осветление за 1 бр. 

репетиция – Ц 5 

10 т.  

6. Предложен хонорар за 1 бр. 

персонал за монтаж, демонтаж и 

настройване на апаратурата за 1 бр. 

репетиция  – Ц 6 

10 т.  

 

В колона № 1 са посочени определените подпоказатели с техните обозначения; в колона № 2 

са посочени максимално възможният брой точки.  

Указания за определяне на оценката по всеки подпоказател : 

Подпоказател 1 Предложена обща единична цена на оборудване за мероприятие – Ц 1, с 

максимален брой точки - 30 

 Участникът, предложил най-ниска обща цена на оборудване за мероприятие получава 

максималният брой точки по този подпоказател, т.е. 30 точки. Най-ниска цена е цената на 

участника, предложил най-малка обща единична стойност без ДДС, формирана като сбор от 
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единичните цени за отделните видове оборудване, включени в обществената поръчка, а 

именно: сборът на единичните цени, посочени в т. 1 от Ценовото предложение. 

 Всеки участник получава точки по този подпоказател Ц1, които се пресмятат по 

формулата : 

 Ц1 = / Ц мин : Ц уч / х 30, където : 

- Цмин е най-ниският сбор от единичните цени на оборудването за едно 

мероприятие, предложени от участник в тази обществена поръчка; 

- Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява; 

 

Подпоказател 2 – Предложен процент на редукция на единичните цени на оборудването за 

репетиция– Ц 2 с максимален брой точки- 40 

 Участникът, предложил най-висок процент на редукция на единичните цени на 

оборудването за репетиция получава максималният брой точки по този подпоказател, т.е. 40 

точки.  

 Всеки участник получава точки по този подпоказател Ц2, които се пресмятат по 

формулата : 

 Ц2 = / Ц уч : Ц макс / х 40, където : 

- Цмакс е предложеният най-висок процент на редукция на единичните цени на 

оборудването за репетиция; 

- Цуч е процентът на редукция за една репетиция, предложен от участника, чиято 

оферта се оценява; 

  

Подпоказател 3  - Предложен хонорар за 1 бр. инженер по осветление за едно 

мероприятие– Ц 3 

 Участникът, предложил в т.3 от Ценовото предложение най-нисък хонорар за 1 бр. 

инженер по осветление получава максималният брой точки по този подпоказател, т.е. 5 точки.  

 Всеки от останалите участници получава точки по този подпоказател Ц 3, които се 

пресмятат по формулата : 

 Ц3 = / / Ц мин : Ц уч / х 5, където : 
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- Цмин е най-ниският хонорар за 1 бр. инженер по осветление за 1 бр. 

мероприятие; 

- Цуч е хонорарът, предложен от участника, чиято оферта се оценява; 

 

Подпоказател 4  - Предложен хонорар за 1 бр. персонал за монтаж, демонтаж и 

настройване на апаратура за едно мероприятие – Ц 4 

 Участникът, предложил в т.4 от Ценовото предложение най-нисък хонорар за 1 бр. 

персонал за монтаж, демонтаж и настройване на апаратура получава максималният брой точки 

по този подпоказател, т.е. 5 точки.  

 Всеки от останалите участници получава точки по този подпоказател Ц4, които се 

пресмятат по формулата : 

 Ц4 = / / Ц мин : Ц уч / х 5, където : 

- Цмин е най-ниският хонорар за 1 бр. персонал за монтаж, демонтаж и 

настройване на апаратура за 1 бр. мероприятие; 

- Цуч е хонорарът, предложен от участника, чиято оферта се оценява; 

 

Показател 5 - Предложен хонорар за 1 бр. инженер по осветление за една репетиция– Ц 5 

 Участникът, предложил в т.5 от Ценовото предложение най-нисък хонорар за 1 бр. 

инженер по осветление за 1 бр. репетиция получава максималният брой точки по този 

показател, т.е. 10 точки.  

 Всеки от останалите участници получава точки по този показател Ц 5, които се 

пресмятат по формулата : 

 Ц5 = / / Ц мин : Ц уч / х 10, където : 

- Цмин е най-ниският хонорар за 1 бр. инженер по осветление за 1 бр. репетиция; 

- Цуч е хонорарът, предложен от участника, чиято оферта се оценява; 

 

Показател 6  - Предложен хонорар за 1 бр. персонал за монтаж, демонтаж и настройване на 

апаратура – Ц 6 
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 Участникът, предложил в т.6 от Ценовото предложение най-нисък хонорар за 1 бр. 

персонал за монтаж, демонтаж и настройване на апаратура за 1 бр. репетиция получава 

максималният брой точки по този показател, т.е. 10 точки.  

 Всеки от останалите участници получава точки по този показател Ц4, които се 

пресмятат по формулата : 

 Ц6 = / / Ц мин : Ц уч / х 10, където : 

- Цмин е най-ниският хонорар за 1 бр. персонал за монтаж, демонтаж и 

настройване на апаратура за 1 бр. репетиция; 

- Цуч е хонорарът, предложен от участника, чиято оферта се оценява; 

  

Стойностите на получените оценки по четирите показателя се закръглят до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

Оценката по Показател „Предложена цена” на всеки участник се получава като сума 

от оценките на офертата по четирите подпоказателя, изчислени по формулата:  

  П2 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 +Ц6  

  

 Максималният брой точки, който може да получи участник по П2, е 100 т. 

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя. Отварянето на 

офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите 

предложения. След извършването на посочените действия приключва публичната част от 

заседанието на комисията. Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им 

с изискванията посочени в документацията на обществената поръчка. Оценяват се само 

допуснатите оферти, които отговарят на изискванията поставени от възложителя. 
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В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите 

и за класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в 

профила на купувача.   

 

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-

дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. 

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, 

представя следните документи: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по 

седалището на участника, удостоверение от общината по седалището на Възложителя и 

удостоверение от НАП; 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или 

когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако 

такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 

направено пред компетентен орган в съответната държава. 

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. 

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му 

в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за 

изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с 

тях договор/и за подизпълнение. 

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

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

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

 

 Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на 

обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. 

Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача 

писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията 

ще се публикуват на адреса на профила на купувача на Възложителя. 

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 

събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато 

последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, 

това е изрично указано при посочването на съответния срок.  

Приоритет на документи  
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При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да 

се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

 Обява; 

 Указания за участниците; 

 Проект на договор. 
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РАЗДЕЛ III 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
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Образец № 1 

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ1 

 

 ДОКУМЕНТ: 

Страници от 

офертата (от 

стр. … до стр. 

…) 

1.  Документи за подбор  

1.1.    

1.2.    

1.3.    

 

2. “Техническо предложение”  

2.1. 

 

 
 

2.2. 

 
  

 

3. “Ценово предложение““  

3.1.   

3.2.   

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:  

         [печат, когато е приложимо] 

                                                 

1 Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за 

всякакви цели. 

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, 

съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура. 

В таблиците се добавят толкова редове, колкото са необходими. 
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Образец № 2 

 

Наименование на Участника:   

Седалище по регистрация:  

BIC: 

IBAN: 

Банка  

 

Булстат номер/EИК:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 

ДО  

ДЪРЖАВНА ОПЕРА – ПЛОВДИВ   

 

П Р Е Д С Т А В Я Н Е   Н А   У Ч А С Т Н И К А 

 

 

Наименование на 

поръчката: 

«УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ 

ЗА ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И МУЛТИМЕДИЯ ЗА 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ОПЕРА 

ПЛОВДИВ» 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

            

Представяме Ви настоящата оферта, съпроводена с необходимата документация.  

 

Посочваме единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър………………. 

Посочваме БУЛСТАТ ……………….. 

Посочваме друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен………….. 

Участникът следва по попълни само отнасящата се до него информация. 
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Посочваме следния адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата…………….. 

 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата, запознаването с които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че 

отговаряме на изискванията и условията посочени в поканата и указанията за участие в 

процедурата. 

 

В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи 

съгласно ЗОП  след получаване на уведомлението Ви. 

  

Настоящата оферта е валидна за срок до .................... 

 

Към настоящото представяне прилагаме:  

1.   

2.   

3.   

4.  

  

 

 

         Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Образец № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният:.................................................................................................... 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №.............................издадена на..................... 

от................................с постоянен адрес: гр.(с)..........................община....................., 

ул.............................................., бл...........ет..........., ап........, 

в качеството си на …………………………………………. 

(длъжност) 

на............................ 

(наименование на участника) 

 

в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет ............................................................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (вярното обстоятелство се 

огражда) по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл.219-252, чл. 253-260, чл. 

301-307, чл. 321 и 321а, чл. 352-353е НК; 

 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (вярното обстоятелство се 

огражда) за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна 

 

3. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 ДР ЗОП (декларираното 

обстоятелство се огражда) 

 

Дата……………………………….. 

Декларатор:………………………… 

/подпис и печат / 

 

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, съгл. чл. 97, ал. 6, 

изр. 1 ППЗОП. 
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Образец № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният:.................................................................................................... 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №.............................издадена на..................... 

от................................с постоянен адрес: гр.(с)..........................община....................., 

ул.............................................., бл...........ет..........., ап........, 

в качеството си на …………………………………………. 

(длъжност) 

на............................ 

(наименование на участника) 

 

в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка с предмет ............................................................................... 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1.  Представляваният от мен участник има1/няма (вярното обстоятелство се огражда) 

задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по см. на чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК 

и лихвите по тях към държавата или към община Пловдив, както и към общината по 

седалището на участника или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен 

 

2. Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията по т. 1 или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила2 

(декларираното обстоятелство се огражда) 

 

3. Не е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП  

(декларираното обстоятелство се огражда) 

 

4. Не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор 

(декларираното обстоятелство се огражда) 

 

5. Предоставил съм изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор 

(декларираното обстоятелство се огражда) 

 
1 Когато участникът е декларирал наличие на данъци и задължителни осигурителни вноски и 

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

приключена финансова година, декларирането на обстоятелството, представляващо основание 

за задължително отстраняване по см. на чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, няма да бъде приложено на осн. 

чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗОП. В този случай участникът следва да представи към офертата си 

доказателство за размера на данъците и задължителните осигурителни вноски и същите да 

бъдат до размера, посочен в чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗОП. 
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2 В случай, че участникът докаже погасяване на задълженията по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, в това 

число и начислените лихви и/или глоби, или че същите са разсрочени, отсрочени или 

обезпечени, възложителят ще приложи чл. 56, ал. 2 и ал. 3 ЗОП. 

 

Дата…………………………… 

Декларатор:………………………… 

/подпис и печат / 

 

Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява 

участника, в случай, че участникът се представлява от повече от едно лице, съгл. чл. 97, ал. 

6, изр. 2 ППЗОП 
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Образец № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици 

Долуподписаният /ата/ ......................................................................................................  

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

в качеството си на ...................................................................................................................... 

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в открита процедура с предмет: ..................................................................... 

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

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно …………………………………………………. 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно ……………………..…………. 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ……. от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Дата: ............           ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-

представляващ участника/лице, включено в 

обединението-участник) 
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Образец № 6 

 

До  

Държавна опера ПЛОВДИВ  

 

 [наименование на участника], с ЕИК [………………………],  

представлявано от…………………………… [трите имена] в качеството на 

…………………………….[длъжност, или друго качество] 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на стойност по чл. 20, ал. 3 

от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: ....................................................................... 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

При изпълнението на поръчката ще използваме следните подизпълнители / няма да 

използваме подизпълнители. 

 

Наименование на 

подизпълнителя 

Видове дейности/работи, които 

подизпълнителят ще изпълнява 

Размер на участието на 

поизпълнителя в общата цена на 

предложението 

(в %) 

   

 

 

 

[дата]     [име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

Подпис, печат 
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Образец № 6а 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена)  

ЕГН ………......ЛК №……………………изд.на…………………от…………………............... 

(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………….………............ 

(длъжност)  

на:…………………………………………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(наименование на подизпълнителя, ЕИК)  

 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

 

 

1. Съгласен съм да участвам в настоящата процедура като подизпълнител в 

офертата на участник .......………………………………………………….............. 

  (наименование на участника, ЕИК) 

 

2. В качеството си на подизпълнител ще извършвам следния/ите вид/ове  работи: 

.............................................................................................................................................,  

представляващ/и  ....................% /словом / от обема на поръчката като цяло. 

 

 

 

 

 

[дата]                ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия подизпълнител] 

  

 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител в случай, че 

участникът предвижда участието на такива. 
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Образец № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от 

ППЗОП) 

 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от 

[…], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който 

лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище 

[…] и адрес на управление […],във връзка с обществена поръчка с предмет: 

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

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, 

в това число с техническите изисквания и всички документи, съставляващи неразделна 

част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще 

сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената 

поръчка, съгласно договора и техническите изисквания. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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Образец № 8 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП  

за срока на валидност на офертата 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от 

[…], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който 

лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на 

[наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано 

в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с обществена поръчка с 

предмет: .......................................... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в 

пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-

валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо 

отговорността на участника в срок до .......................... - датата, която е посочена в обявата. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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Образец № 9  

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП  

за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд 

 

 Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] 

от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който 

лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище 

[…] и адрес на управление […],във връзка с обществена поръчка с предмет: 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, 

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

на труд. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.           

 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

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

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет 

на поръчката, както следва:  

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Национален осигурителен институт (НОИ) 

Контактен център: 0700 14 802 

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64 

Интернет адрес: www.noi.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 
Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ;  

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00 

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 8119 443 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]  

       [печат, когато е приложимо] 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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Образец № 10 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност  с друг участник  

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната ............................................................................................................. с лична 

карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: ..............................................................................., 

 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка. 

 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 

  

 

.........................../................................................................................../............................ 

     Дата  Име и фамилия                                                 Подпис на лицето (и печат)

   



             

 

43 

 

Образец № 11  

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

от членовете на обединението 

Долуподписаният /ата/ ......................................................................................................  

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

в качеството си на ...................................................................................................................... 

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в процедура с предмет: .............................. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме отговорни, заедно 

и поотделно, по закон за изпълнението на договора. 

2. Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме задължени да 

останем в него за целия период на изпълнение на договора. 

 

 

 

Дата: ............           ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/ лице, 

включено в обединението-участник) 
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Образец № 12 

 

 

СПРАВКА 

за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката  

 

Долуподписаният /ата/ ......................................................................................................  

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................,  

в качеството си на ...................................................................................................................... 

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., ЕИК 

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

(наименованието на участника) 

Относно: участие в процедура с предмет: ............................................................................... 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е 

 

Реализириният от участника ........................... оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката общо за последните три приключили финансови години, е:  

 

  

Година 

 

Оборот  /в лева/ 

2013 г.   

2014 г.  

2015 г.  

Общо:  

 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно  чл. 313 от Наказателния кодекс . 

 

 

Дата………….2016 г.                       ДЕКЛАРАТОР: 

гр…………………….                                                                /подпис и печат/ 
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Образец № 13 

 

СПИСЪК по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП  

на услугите или идоставките, идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаването на 

офертата 

 

по обществена поръчка с предмет: “……………….” 

 

 

Изпълнени 

доставки през 

последните 3 

години 

Срок, дата и място 

на изпълнение 

Стойност 

 

Възложител 

 

1     

2     

3     

…     

 

Важно! 

Списъкът трябва да е придружен от доказателство за изпълнената доставка. 

Ако офертата се подава от обединение, което не е юридическо лице – списъкът се 

представя само за участниците в него, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор.  

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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Образец № 14 

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

 

От участник: .......…………………………...……............................................................  

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., 

представляван от............................................ в качеството си на ............................................ 

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ................................. 

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в 

процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и 

потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията 

посочени в документацията за участие в процедурата.  

2. Съгласни сме с поставените от Вас изисквания, посочени в Обявата, указанията и в 

техническата документация. 

3. Изпълнението ще е съгласно техническата спецификация и по стандарти и 

технологии, приети за приложение в Република България, въвеждащи европейски или 

международни стандарти.   

4. Предлагаме Ви да изпълним поръчката при следните условия: 

 

1. Срок за изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата 

на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или до достигане на 

максимално допустимата стойност на поръчката – 69 000 лева без ДДС. 

2. Ще доставяме, монтираме, демонтираме, настройваме и обслужваме оборудването по 

вид и количество съобразно заявката на Възложителя за всеки конкретен повод и в 

изискваните от Възложителя срокове.  

3. Декларираме, че за изпълнение на поръчката разполагаме с необходимия 

квалифициран персонал и техника. Съгласни сме озвучителната техника да се обслужва он 

тонрежисьор, осигурен от Възложителя.  

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно 

съответствие с направените от нас предложения в срок от 2 години.   

5. Гарантираме, че нашето изпълнение ще отговаря на предварително поставените от 

Възложителя изисквания.  

6. Предлагаме следната методология и организация за изпълнение на поръчката:  
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.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

Предложението ни относно индивидуалните технически характеристики по видове 

оборудване, е посочено в Спецификация - Приложение №1, съставляващо неразделна 

част от настоящото предложение.  

  

 Към техническото предложение прилагаме: 

1. Спецификация - Приложение №1 

 

Подпис: 

Дата  …………./ …………. / ……… 

Име и фамилия ………………………….……... 

Длъжност  ………………………………… 

Наименование на участника ………………………………… 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Към Техническото предложение 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ по 

ред Вид на оборудването  Брой Марка/модел 

 ОЗВУЧИТЕЛНА АПАРАТУРА    

1.  ОЗВУЧИТЕЛНА КОНЦЕРТНА СИСТЕМА 18 kW 1  

2.  ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА  12kW 1  

3.  ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА  10kW 1  

4.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО FULL RANGE 500W 24  

5.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО SUBBASS 1000W 4  

6.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО FULL RANGE 250W 2  

7.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 1500W 6  

8.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 1000W 10  

9.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 800W 4  

10.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 600W 2  

11.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 500W 2  

12.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 750W 2  

13.  ЦИФРОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 48 КАНАЛА 1  

14.  ЦИФРОВ STAGE BOX 16/8 Ch. 3  
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15.  ЦИФРОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 32 КАНАЛА 2  

16.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 32 КАНАЛА 1  

17.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 16 КАНАЛА С ВГРАДЕН 

УСЛИЛВАТЕЛ 2х500W 2 
 

18.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 12 КАНАЛА 1  

19.  DIGITAL SOUND PROCESSOR 3  

20.  БЕЗЖИЧЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН 12  

21.  БЕЗЖИЧЕН МИКРОФОН - "CLIPS", "HEAD SET" 10  

22.  ДИНАМИЧЕН МИКРОФОН "DRUM" 2  

23.  ДИНАМИЧЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН 20  

24.  КОНДЕНЗАТОРЕН МИКРОФОН- СТРУННИ ИНСТР.- 

СОЛО 4 
 

25.  КОНДЕНЗАТОРЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МИКРОФОН 10  

26.  КОНДЕНЗАТОРЕН МИКРОФОН- СТРУННИ ИНСТР. 10  

27.  ДИНАМИЧЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МИКРОФОН 20  

28.  КОНДЕНЗАТОРЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН 2  

29.  КОНДЕНЗАТОРЕН ШИРОКООБХВАТЕН МИКРОФОН 6  

30.  SHOT GUN MICROPHONE 3  

31.  BOUNDARY MICROPHONE 3  

32.  SHORT SHOT GUN MICROPHONE 4  

33.  СТОЙКА ЗА ТОНКОЛОНА 12  

34.  СТОЙКА ЗА МИКРОФОН СТАНДАРТНА 40  

35.  СТОЙКА ЗА МИКРОФОН SHORT 8  

36.  COMPRESSOR/LIMITER  1  

37.  EQUALIZER  1  

38.  DI - BOX 8  

 ОСВЕТИТЕЛНА АПАРАТУРА    

39.  MOVING HEAD WASH 600W 8  

40.  MOVING HEAD WASH 250W 8  

41.  MOVING HEAD PROFILE 250W 14  

42.  MOVING HEAD BEAM/WASH LED ZOOM 5-60 DEG.19x18W 30  

43.  MOVING HEAD B-EYE 19x18W 8  

44.  DMX – CONSOLE 4096 Ch. 1  

45.  DMX - CONTROLLER 1024 Ch. 5  

46.  DMX – CONSOLE FADER WING 24Ch. 1  

47.  DMX OPTO COUPLER 1/4 8  

48.  STROBO EFFECT 3000W 6  

49.  FOG MACHINE 2000W 3  

50.  FOG MACHINE 1800W 1  

51.  MOVING HEAD BEAM 230W 7R (CH) 26  

52.  LED PAR RGBWAP - 6 in 1 - 18 x 18W 120  

53.  LED PAR RGB 18x3W 30  

54.  WIRELESS DMX TRANCIEVER 10  

55.  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО 63А/4х32А 3  

56.  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО 32А/6х16А SHUKO 2  

57.  DIMMER CONTROLLER 6 CH 20A/CH 7  

58.  DIMMER CONTROLLER 12 CH 20A/CH 3  

59.  SPOT FRESNEL 2000W 4  
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60.  SPOT PC 2000W  4  

61.  SPOT PC 1000W 4  

62.  PROFILE SPOT 750W ZOOM 25-50 4  

63.  PROFILE SPOT 750W ZOOM 19 2  

64.  PRO-PAR HPL-575 NARROW/FROST/M.FRESEL/W.FRESNEL 20  

65.  SPOT 1000W FROST CP-61 84  

66.  SPOT 1000W FRESNEL CP-62 SHORT 12  

67.  SPOT 300W FROST 12  

68.  STAGE BLINDER 4 x 650 W 2  

69.  FOLLOW SPOT 575W / COLOR BOX 2  

70.  FOLLOW SPOT 16R / COLOR BOX 2  

71.  FOLLOW SPOT STAND 2  

72.  LIGHT STAND WIND UP H=360 cm. 8  

73.  LIGHT STAND WIND UP H=620 cm. 2  

74.  LIGHT STAND STANDARD H=360 cm. 4  

75.  T-bar for PAR-56/64  - 6 Ch. HARTING IN/OUT 8  

76.  T-bar for PAR-56/64  - 4/8 Ch. HARTING IN/OUT 8  

77.  LIGHT EFFECT DJ 13  

78.  HEAVY FOG MACHINE DRY ICE 2  

79.  Fan for Fog machine 18" 2  

 ПОДИУМ И ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ   

80.  ПОДИУМ НА МОДУЛЕН ПРИНЦИП С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

МОНТАЖ НА ВИСОЧИНИ ОТ 0,2 м. ДО 1,5 м. 160 кв.м.  

81.  ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРИ 10,8 х 8,8 

м.ВИСОЧИНА 8м 1  

82.  АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ НА МОДУЛЕН ПРИНЦИП  220 л.м.  

 МУЛТИМЕДИЯ    

83.  МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН 320 х 240 см. 2  

84.  МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН 400 х 300 см. 1  

85.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 4000 ANSI 1  

86.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 5000 ANSI 1  

87.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 6000 ANSI 2  

88.  ШИРОКОЪГЪЛНА ОПТИКА ЗА БЛИЗКА ПРОЖЕКЦИЯ 3  

89.  ПЛАЗМЕН ЕКРАН 50"  2  

90.  LED-ДИСПЛЕЙ 55" ANDROID SYSTEM 4  

91.  СТОЙКА ЗА LED-ДИСПЛЕЙ 4  

92.  ВИДЕОСПЛИТЕР HDMI 1/8 2  

93.  ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ/СЕМПЛЕР 1  

94.  ВИДЕОСПЛИТЕР VGA 1/8 1  

95.  ВИДЕОСПЛИТЕР КОМПОЗИТ 1/8   

96.  LED-SCREEN P 5.9 OUTDOOR MULTIFUNCTIONAL (с 

възможност за инсталиране на под,”Curve Design”,стоящ, 

висящ монтаж) 56 кв.м.  

97.  ВИДЕОПРОЦЕСОР с възможност за управление на 

минимум 2 самостоятелни екрана, режим “PIP”и 

възможност за включване на видеоизточници 2  

98.  SENDING CARD  5  
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Образец № 15 

ДО ДЪРЖАВНА ОПЕРА – ПЛОВДИВ   

 

Ц Е Н О В А     О Ф Е Р Т А  

 

От ................................................................................................................................................ 

с БУЛСТАТ/ЕИК.................................адрес:гр./с....................................,ул............................ 

№................   Тел........................., факс..................., е-mail......................................... 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

  

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: ............................................................................................................ 

 

 ПРЕДЛАГАМЕ: 

 

1.Да изпълним услугата при следните единични цени за съответните артикули, 

приложими при провеждане от Държавна опера Пловдив на публично мероприятие: 

№ по 

ред 
Вид на оборудването  

Мерна 

единица 

Предлагана цена без 

ДДС за едно 

мероприятие  

 ОЗВУЧИТЕЛНА АПАРАТУРА    

1.  ОЗВУЧИТЕЛНА КОНЦЕРТНА СИСТЕМА 18 kW Бр.   

2.  ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА  12kW Бр.  

3.  ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА  10kW Бр.  

4.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО FULL RANGE 500W Бр.  

5.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО SUBBASS 1000W Бр.  

6.  ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО FULL RANGE 250W Бр.  

7.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 1500W Бр.  

8.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 1000W Бр.  

9.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 800W Бр.  

10.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 600W Бр.  

11.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 500W Бр.  

12.  УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ 2 х 750W Бр.  

13.  ЦИФРОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 48 КАНАЛА Бр.  

14.  ЦИФРОВ STAGE BOX 16/8 Ch. Бр.  

15.  ЦИФРОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 32 КАНАЛА Бр.  

16.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 32 КАНАЛА Бр.  

17.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 16 КАНАЛА С ВГРАДЕН 

УСЛИЛВАТЕЛ 2х500W 
Бр.  

18.  АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ 12 КАНАЛА Бр.  

19.  DIGITAL SOUND PROCESSOR Бр.  

20.  БЕЗЖИЧЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН Бр.  

21.  БЕЗЖИЧЕН МИКРОФОН - "CLIPS", "HEAD SET" Бр.  
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22.  ДИНАМИЧЕН МИКРОФОН "DRUM" Бр.  

23.  ДИНАМИЧЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН Бр.  

24.  КОНДЕНЗАТОРЕН МИКРОФОН- СТРУННИ ИНСТР.- 

СОЛО 
Бр.  

25.  КОНДЕНЗАТОРЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МИКРОФОН Бр.  

26.  КОНДЕНЗАТОРЕН МИКРОФОН- СТРУННИ ИНСТР. Бр.  

27.  ДИНАМИЧЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МИКРОФОН Бр.  

28.  КОНДЕНЗАТОРЕН ВОКАЛЕН МИКРОФОН Бр.  

29.  КОНДЕНЗАТОРЕН ШИРОКООБХВАТЕН МИКРОФОН Бр.  

30.  SHOT GUN MICROPHONE Бр.  

31.  BOUNDARY MICROPHONE Бр.  

32.  SHORT SHOT GUN MICROPHONE Бр.  

33.  СТОЙКА ЗА ТОНКОЛОНА Бр.  

34.  СТОЙКА ЗА МИКРОФОН СТАНДАРТНА Бр.  

35.  СТОЙКА ЗА МИКРОФОН SHORT Бр.  

36.  COMPRESSOR/LIMITER  Бр.  

37.  EQUALIZER  Бр.  

38.  DI - BOX Бр.  

 ОСВЕТИТЕЛНА АПАРАТУРА    

39.  MOVING HEAD WASH 600W Бр.  

40.  MOVING HEAD WASH 250W Бр.  

41.  MOVING HEAD PROFILE 250W Бр.  

42.  MOVING HEAD BEAM/WASH LED ZOOM 5-60 DEG.19x18W Бр.  

43.  MOVING HEAD B-EYE 19x18W Бр.  

44.  DMX – CONSOLE 4096 Ch. Бр.  

45.  DMX - CONTROLLER 1024 Ch. Бр.  

46.  DMX – CONSOLE FADER WING 24Ch. Бр.  

47.  DMX OPTO COUPLER 1/4 Бр.  

48.  STROBO EFFECT 3000W Бр.  

49.  FOG MACHINE 2000W Бр.  

50.  FOG MACHINE 1800W Бр.  

51.  MOVING HEAD BEAM 230W 7R (CH) Бр.  

52.  LED PAR RGBWAP - 6 in 1 - 18 x 18W Бр.  

53.  LED PAR RGB 18x3W Бр.  

54.  WIRELESS DMX TRANCIEVER Бр.  

55.  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО 63А/4х32А Бр.  

56.  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО 32А/6х16А SHUKO Бр.  

57.  DIMMER CONTROLLER 6 CH 20A/CH Бр.  

58.  DIMMER CONTROLLER 12 CH 20A/CH Бр.  

59.  SPOT FRESNEL 2000W Бр.  

60.  SPOT PC 2000W  Бр.  

61.  SPOT PC 1000W Бр.  

62.  PROFILE SPOT 750W ZOOM 25-50 Бр.  

63.  PROFILE SPOT 750W ZOOM 19 Бр.  

64.  PRO-PAR HPL-575 NARROW/FROST/M.FRESEL/W.FRESNEL Бр.  

65.  SPOT 1000W FROST CP-61 Бр.  

66.  SPOT 1000W FRESNEL CP-62 SHORT Бр.  

67.  SPOT 300W FROST Бр.  
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68.  STAGE BLINDER 4 x 650 W Бр.  

69.  FOLLOW SPOT 575W / COLOR BOX Бр.  

70.  FOLLOW SPOT 16R / COLOR BOX Бр.  

71.  FOLLOW SPOT STAND Бр.  

72.  LIGHT STAND WIND UP H=360 cm. Бр.  

73.  LIGHT STAND WIND UP H=620 cm. Бр.  

74.  LIGHT STAND STANDARD H=360 cm. Бр.  

75.  T-bar for PAR-56/64  - 6 Ch. HARTING IN/OUT Бр.  

76.  T-bar for PAR-56/64  - 4/8 Ch. HARTING IN/OUT Бр.  

77.  LIGHT EFFECT DJ Бр.  

78.  HEAVY FOG MACHINE DRY ICE Бр.  

79.  Fan for Fog machine 18" Бр.  

 ПОДИУМ И ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ   

80.  ПОДИУМ НА МОДУЛЕН ПРИНЦИП С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

МОНТАЖ НА ВИСОЧИНИ ОТ 0,2 м. ДО 1,5 м. кв.м.  

81.  ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРИ 10,8 х 8,8 

м.ВИСОЧИНА 8м Бр.  

82.  АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ НА МОДУЛЕН ПРИНЦИП  л.м.  

 МУЛТИМЕДИЯ    

83.  МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН 320 х 240 см. Бр.  

84.  МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН 400 х 300 см. Бр.  

85.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 4000 ANSI Бр.  

86.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 5000 ANSI Бр.  

87.  МУЛТИМЕДИЕН ВИДЕОПРОЕКТОР 6000 ANSI Бр.  

88.  ШИРОКОЪГЪЛНА ОПТИКА ЗА БЛИЗКА ПРОЖЕКЦИЯ Бр.  

89.  ПЛАЗМЕН ЕКРАН 50"  Бр.  

90.  LED-ДИСПЛЕЙ 55" ANDROID SYSTEM Бр.  

91.  СТОЙКА ЗА LED-ДИСПЛЕЙ Бр.  

92.  ВИДЕОСПЛИТЕР HDMI 1/8 Бр.  

93.  ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ/СЕМПЛЕР Бр.  

94.  ВИДЕОСПЛИТЕР VGA 1/8 Бр.  

95.  ВИДЕОСПЛИТЕР КОМПОЗИТ 1/8 Бр.  

96.  LED-SCREEN P 5.9 OUTDOOR MULTIFUNCTIONAL (с 

възможност за инсталиране на под,”Curve Design”,стоящ, 

висящ монтаж) Кв.м.  

97.  Видеопроцесор с възможност за управление на минимум 2 

самостоятелни екрана, режим “PIP”и възможност за 

включване на видеоизточници 

Бр. 

 

98.  SENDING CARD  Бр.  

  

  

 

     

 

Сбор на единичните цени по т. 1 – 98: ................................................. лв. без ДДС  

2. При използване на техниката за репетиции предлагаме редукция на цените по т.1 с 

...................................... %.  

3. Хонорар за 1 бр. инженер по осветление за  1 бр. мероприятие, независимо от 

часовата ангажираност - .......... лв.;  
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4. Хонорар за 1 бр. персонал за монтаж, демонтаж и настройка на апаратура за 1 бр. 

мероприятие, независимо от часовата ангажираност – ....... лв.;  

5. Хонорар за 1 бр. инженер по осветление за 1 бр. репетиция, независимо от часовата 

ангажираност - .......... лв.;  

6. Хонорар за 1 бр. персонал за монтаж, демонтаж и настройка на апаратура за 1 бр. 

репетиция, независимо от часовата ангажираност – ....... лв.;  

 

 

  

 

 

Дата:__________    Подпис и печат: _____________  
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 Приложение № 1 

Проект! 

П Р О Е К Т     Н А     Д О Г О В О Р 

 

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26-та от ЗОП с предмет: «УСЛУГА 

ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И МУЛТИМЕДИЯ ЗА 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ» 

  

 Днес …………………….. 2017 г., в гр.Пловдив, във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП , 

възлагане чрез събиране на оферти с обява, утвърден от Възложителя Протокол за работата на 

Комисия по разглеждане, оценка и класиране от .................2017 г., между: 

  

 1. ДЪРЖАВНА ОПЕРА – ПЛОВДИВ, ЕИК 115314988, със седалище и адрес на 

управление в гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1, представлявано от Пенка Дончева Вучкова – 

вр. и. д. директор и Нина Енчева Тодорова – вр. и. д. главен счетоводител, наричана по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 и 

 2..………………………………………………………………………………………..., със 

седалище и адрес на управление ……………………………………….……….., вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: ......................, представлявано от 

……............…...........…………………...................................., от друга страна, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК 

 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави  за 

ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия 

за мероприятия и репетиции, провеждани от Държавна опера Пловдив, съгласно конкретните 

потребности на Възложителя, по ценова оферта, представена от Изпълнителя.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави за ползване и обслужване 

професионално оборудване по вид, технически характеристики и количество съгласно 

предоставена оферта, неразделна част от този договор.  

(3) Изпълнението на поръчката включва доставка, монтаж, демонтаж, настройка и 

обслужване на заявеното от Възложителя оборудване на указаните от Възложителя места.  

(4) Всички услуги по настоящия договор трябва да са общо до сумата от 69 000 

/шестдесет и девет/ хиляди лева без ДДС.  

 

Чл.2. Договорът се сключва за срок от 2 /две/ години. Ако в рамките на този срок бъде 

достигнат прагът от 69 000 /шестдесет и девет/ хиляди лева без ДДС, договорът се прекратява 

предсрочно. 
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ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по единични 

цени, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.  

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща в срок до 10 /десет/ дни след 

подписване на протокол и издаване на фактура по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

посочена във фактурата. 

 

IІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Чл.4. Възложителят е длъжен :  

1.да конкретизира в писмени заявки, изпратени по факс и/или електронна поща 

конкретните видове и количества на оборудването необходимо за всяко отделно 

мероприятие; 

2.да укаже мястото за изпълнение на мероприятието; 

3. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 

4.при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената 

цена. 

5.да подпише протокол за изпълнената работа  със или без възражения . 

 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител определя реда за изпълнение и точното 

мястото за разполагане на техниката съобразно с техническите изисквания. 

 

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок 

отчетна информация за изпълнение на възложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 

спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл.7 (1) Изпълнителят е длъжен във всеки конкретен случай да предоставя за ползване и 

обслужване професионално оборудване по вид и количество, съгласно конкретната 

необходимост и в съответствие с представената от него оферта. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в договореното място, дата и час да достави и 

монтира договорената техника и да осигури нейното техническо обслужване за целия 

договорен период  на мероприятието.   

(3) Транспортните разходи по доставянето и придвижването на техниката са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на 

проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец 

и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) Изпълнителят е длъжен при изпълнението на обществената поръчка да спазва 

всички нормативни изисквания за безопасност на труда. 
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Чл. 10. При точно и пълно изпълнение на договора  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

получи уговорената в чл.3 цена. 

 

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  ако при 

извършване на работата е допуснал отклонения от нормативно установени  задължителни 

изисквания  за изпълнение на работа.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност  за виновно нанесени вреди на физически лица 

и/или имущество при или по повод  изпълнение  работата по този договор.  

(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 

изпълнението на възложената работа, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 

обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.  

 

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл.12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор и/или от 

конкретно възложената задача или ако извършената работа е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право на отбив от дължимото възнаграждение. 

 

Чл.13. При забавяне на конкретно мероприятие по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 

дължи неустойка в размер на 0,1 % от дължимото му възнаграждение за конкретния случай за 

всяка просрочена минута. 

 

Чл.14. При осуетяване /проваляне / на конкретно мероприятие по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в двойния размер на стойността на продадените за 

мероприятието билети.  

 

Чл.15. (1) При разваляне на договора поради виновно неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право на неустойка в размер на 20 % от стойността 

на възложеното до момента. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право на неустойка в размер на 20 % от стойността на възложеното до момента. 

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.16 (1)  Настоящият договор се прекратява: 

1. предсрочно - по взаимно съгласие на страните; 

2. по право - при изчерпване на стойността на поръчката от 66 000 лв. без ДДС, 

дори и срокът на договора да не е изтекъл; 

3. с изтичане срока на договора; 

 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да развали договора без предизвестие при 

виновно неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

Чл.18. Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се 

решават от страните чрез двустранно подписани допълнителни споразумения, както и по 

правилата на договора за изработка – чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското 

гражданско и търговско право. 

 



             

 

57 

 

Чл.19. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 

действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 

неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като 

страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се 

отнася за решаване пред компетентния съд. 

 

Чл.20 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 

уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 

 Неразделна част от този договор е  представена  оферта на Изпълнителя.  

 

 Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един 

за всяка от страните. 

 

 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………………………..     …………………………….. 

/Пенка Вучкова – врид директор/    /..................................... /       

 

ИЗГОТВИЛ: 

…………………………….. 

/адв. Марта Божикова/ 
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