
Д О Г О В О Р
ЗА ОБЩЕСТВЕ1СА ПОРЪЧКА

г.

Днес, г., в гр, София, на основание чл. 183 във връзка с чл. 112 от ЗОП
във връзка с Решение № РД-09-11-3 от 06.03.2019 г. на изпълнителния директор на 
,,Специализирани болжици за рехабилитация -  Национален комплекс” ЕАД за класиране на 
участниците и споделяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „Специализирани болници 
за рехабилитация — Национален комплекс” ЕАД”, беше сключен този договор между;

1: ,,СПЕ1Щ АЛИЗИРАШ [ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  НАЦИОНАЛЕН 
КОМПЛЕКС” ЕАД, със седалище и адрес на уаравление: гр. София, бул. „Васил Левски” 
№ 54, ЕИК Г30344823, вписано в Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенцията 
по вписванията, представлявано от изпълнителния директор Плумелина Димитрова Мичева 
и гл. счетоводител Десислава Николаева, от една страна, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и
2. „РОЕЛ-98“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, кв. 

Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 53, ЕИК 121798467, вписано в Търговския регистър и 
Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, представлявано от Роберт Аврамов 
Левиев, в качеството му на управител, от друга страна, наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ.

I. ПРЕДМ ЕТ И  СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл.1. (1) Този договор урежда реда, условията и начините за заявяване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и доставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на канцеларски материали и консумативи 
за принтери (материали) съгласно Ценово предложение /Приложение № 1 -  неразделна част 
от договора/ и Предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 2 -  неразделна част 
от договора/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява количества съгласно нуждите си до 
достигане на лимит от 264 000 (двеста шестдесет и четири хиляди) лева без ДДС в рамките 
на 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора. Заложените в Приложение № 2 
количества са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заявява по-малко или по-голямо 
количество от всеки артикул при единични цени, съгласно Приложение № Г -  Ценово 

'Предложение.
Чл.2. Срокът на настояпщя договор е 24 (двадесет и четири) месеца,. считано от 

датата на подписването му.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява необходимите му материали чрез писмена заявка 
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заявката може да бъде направена по факС на следния телефон 
02/9461920 шш на етмаил адрес: roel-98@roel-98.com.

(2) При всяка заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще посочва дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да 
достави заявените материали до обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ илИ' служители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще. приемат заявените материали в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ще ги 
превозват до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.4, (1) Единичните цени на материалите, предмет на доставка по този договор са 
определени в Приложение № 1 и не могат да бъдат увеличавани за срока на договора.

(2) Максимашгата стойност на настоящия договор е до 264 000 (двеста шестдесет и 
четири хиляди) лева беМ ключен ДЦС.

1

mailto:roel-98@roel-98.com


Чл.5. В стойността на материалите не са включени транспортните разходи за доставка 
на заявените материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес. При 
превозване и доставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на заявените материали до централен офис или 
фшшал или до друго посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място^ последният ще заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ транспортните разходи при цена до 0.34 лв. (нула лева и тридесет и четири 
стотинки) на километър от най-близкия склад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до съответното място. 
Общата стойност на транспортните разходи не може да надвишава 19 999 (деветнадесет 
хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева без включен ДЦС за целия срок на договора.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТ]рЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на'заявените и получени 
материали в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на приемо-предавателен 

. протокол за извършена доставка и издаване на оригинална фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  ̂ •

Чл.7. (1) При доставяне на заявените материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ' адрес, транспортните разходи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случаите по ал, 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!' заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
транспортните разходи в рамките на стойността по чл. 5, ал. 2 в срок до 30 (тридесет) дни 
след представяне на разходооправдателен документ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8..(1) Плащш1ето по чл. 6 и чл. 7 се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път 
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Б А Ш ^: "Прокредит банк” ЕАД

IBAN: BG09PRCB92301000581519

BIGtPRCBBGSF

Ш . М ЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали в 
заявените от последния вид и количество, на следните адреси: 1. Филиал Баните, с. Баните 
4940, обпщна Смолян; 2. Филиал Кюстендил, гр. ]Кюстендил 2500, ул. „Цар Симеон Г’ № 28; 
3, Филиал Момин проход,^гр. Момин проход 2035; 4. Филиал Баня, Карловско, гр. Баня 4360; 
5. Филиал Павел баня, гр.‘Павел баня 6155, ул. „Освобождение” № 2; 6. Филиал Велинград, 
гр. Велинград 4600, ул. „Гоце Делчев” № 38; 7. Филиал Поморие, гр, Поморие 8200, ул. 
„Проф. Парашкев Стоянов” № 7; 8. Филиал Овча могила, с. Овча могила 5295, общ. Свищов, 
обл. Велико Търново, ул. „Детелина” № 2; 9. Филиал Сандански, гр. Сандански 2800, кв. 
„Смилово” /санаториум/; 10. Филиал Хисаря, гр. Хисаря 4180, ул. „Гурко” № 8; 11. Филиал 
Наречен, с. Нареченски бани 4880, общ. Смолян, ул. „Родовш” № 2; 12. Филиал Вършец, гр. 
Вършец 3540, обл. Монтана, „Паркова зона”; 13. Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. ,Д11ейново“ № 
8 /бивш детски санаториум/ 14. Централен офис на „СБР - НК“ ЕАД, гр. София 1142, бул.. 
„Васил Левски“ №54 или на друго посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място в срок от 3 (три) 
работни дни считано от датата на заявката.

(2) В случай че в заявката е посочено, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще приеме заявените 
материали в склад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да осигури наличност на 
заявените видове и количества материали в склада си в срок до У (три) работни дни, считано 
от датата на заявката до приемането им от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Всеки доставен материал следва да бъде съпроводен със сертификат за качество и 
да бъде пакетиран и маркиран в оригинална опаковка на производителя, в съответния вид, 
количество и качество, отговарящо на съвременните стандарти за качество на Европейския 
съюз и непротиворечапщ на БДС.

Чл.10. Рискът от случайното погиване юш повреждане на заявените материали 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им, което се удостоверява с 
подписването на приемо-предавателен протокол от страните.



Чл. i i .  в случай, че се приема работа, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор 
за подизпъшение, доставката се приема в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 
подизпълнителя, като подизпълнителят подписва приемо-предавателния протокол за 
доставката относно тези количества, за които той отговаря.

; 1 1: 'i . . ■ •
Чл.12, При приемане на материалите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда състоянието, 

количеството и качеството им и при установяване на явни недостатъци и/или несъответствия 
със заявенн^те материа^ш ги рекламира веднага на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме материал, който е некачествен, не съответства 
на заявката^ доставен е на адрес различен от заявения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или не съответства 
на Приложение № 2.

Чл.13. (1) При установяване на недостатъци и дефекти по заявените и получени 
материали, каето и нес|ьответствия в тяхното количество и вид, които не са могли да бъдат 
открити при обикновения начин на приемане E^ЪЗЛOЖИTEЛЯT има право да уведоми 
гасмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от откриването им и да поиска тжшото 
възстановяване или замяна.

(2) В рекламацията по ал. Тсе посочват: номерът на договора, точното количество на 
получените материали, основанието за рекламацията и конкретното искане на Възложителя.

Чл.14. При констатиране на явни или скрила недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
да ги отстрани за своя сметка до 3 работни дни от получаване на уведомление за рекламация, 
като достави съответния материал като качество и количество.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва оторизирани ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, които имат 
право да подписват счетоводните и Дфуги документи, както и да получават и проверяват 
предадените и приети материали. Оторизираното лице полага оригинален подпис върху 
екземплярите от документите, оставащи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При промяна на оторизираното 
лице ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно или най-късно при 
подаването на следващата текуща заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. при добросъвестно и точно изпълнение на договора, да получи уговореното 

възнаграждение в размера, срока и при услов:аята, предвидени в договора, както и 
възстановяване на гаранцията за изпълнение;

2. д а . получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на 
задълженията си по този договор.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни договора с грижата на добър търговец и в съответствие с прилож1шото 

законодателство, договора и приложенията към него;
2. да доставя заявените количества материали в срок не по-дълъг от 3 (три) дни от 

датата на заявяването им;
3. да осигури наличност на заявените видове и количества материали в склада си в 

срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на заявката, в случай че в заявката е посочено, 
че ВЪЗЛОШЕТЕЛЯТ ще приеме заявените материа)ш в склад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. в срок до 7 (седем) дни от влизане в сила на този Договор, да сключи договори с 
посочените в офертата му подизпълнители и в срок от 3 (три) дни от датата на сключването 
им, да изпрати копие от договорите или от допълнителните споразумения за замяна на 
посочен в офертата подизпълнител, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
трети лица, в резултат на действия и/или бездействия на негови служители и/или 
подизпълнители (в случай, че използва такива), причинени при или по повод изпълнението 
на договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:



1. да подута изпълнение ;В съответствие с приложимото законодателство, договора и 
приложенията към него;

- 2. да отправя периодични писмени заявки за необходимите му количества материали;
3. да приеме доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали на уговореното място, в срок 

не по-късно от :3 (три) дни от датата на зая]зяването, след извършване на проверка за 
съответствие на доставките по вид и количес^гво, съобразно заявката и за наличието на 
придружаващите 1ГИ сертификати;

4. по своя преценка, да откаже приемането на доставка, по реда предвиден в този 
договор;

5. да прави рекламации при установяване на несъответствия по реда предвиден в този 
договор;

6. да задържи .съответна част от гаранцията за изпълнение, в случай на неизпълнение 
клаузите на договора от страна на ИЗПЪЛНИПГЕЛЯ и да получи неустойката в размера, 
определен в договора,

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. при добросъвестно и Точно изпълнение на договора, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договорената цена в размера, срока и при условията, предвидени в договора;
2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за добросъвестно и точно 

изпълнение на договора;
3. при срочно и Качествено изпълнение на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след 

изтичане на срока по чл. 2 от договора:
а) да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или на трето лице-гарант) внесената гаранция за 

изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без. да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него, или

б) да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на банката-издател оригинала на банковата 
гаранция за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил такава, без да дължи лихви 
за периода, през който 'сумата е била на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или .

в) да уведоми писмено застрахователя, с копие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за приключването 
на. договорните ангажименти между страните, в случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
направил застраховка за обезпечаване на изпълнението, чрез покритие на отговорността му.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21, При подписването на този. договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 
изпълнение в размер на 1 % (един процент) от стойността по чл. 4, ал. 2.

Чл.22. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Чл.23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по този договор.

(2) В случаите по ал. 1, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Чл.24. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 
(тридесет) дни след прекратяването на този договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил 
всички свои задължения и след подадено писмено искане от негова страна за освобождаване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гартацията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ



Чл.25. (1) случай на неизпълнение на някое от срочните си задължения, 
произтичащи от=този щоговор, 'ИЗПЪЛНИТЕЯЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на .0.5% (^ л а  цяло и пет десети процента) на ден от стойността на неизпълненото в 
уговорените срокове'задължение, но не повече от 5 % (пет процента) от стойността му, както 
и обезщетение за ^фопуснатите ползи и причинените вреди в резултат на забавата или 
неизпълнението.' '* ■ ' .

(2) В сл5иай на предсрочно прекратжзане действието на договора по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ^ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 20% от 
стойността на договора.

(3) В случаите по ал.1 и ал.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойката като 
усвои съразмерно гаранцията за добро изпълнешзе или да прихване неустойката от дължимо 
плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително да кани или уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. В случай на забава на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният 
дължи неустойка в размер на 0.01 % (една стотна от процента) на ден върху стойността на 
забавеното плащане, но не повече от 5 % (пет процента) от стойността му.

VIL ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.27. Договорът може да бъде прекратен при, следните условия:
1. при изтичане срока на действието, му по чл. 2;
2. при достигане на стойност на заявките 264 000 (двеста и шестдесет и четири 

хиляди) лева без ДДС преди изтичане срока на договора по чл. 2
3. едностранно с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 2 (две) заявки на Възложителя, включително при надлежно 
направена и неизп':^лнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламация;

4. в случай на ; забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ншфавена заявка по този 
договор, продължила повече от 14 (четиринадесет) днй, включително забава за изпълнение 
на рекламация, продължила повече от 14 (четиринадесет) дни.

5. едностранно с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в случай че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си за 
участие в обществената поръчка,, или използва подизпълнител, който е различен от този, 
посочен в офертата му;

6. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
7. при непредвидени обстоятелства, в резултат на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в 

състояние да изпълнява своите задължения. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора;

Чл.28. Прекратяването на договора по каквато и да е причина не освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по направената вече заявка, както и от задължението 
му за заплащане на натрупани до момента неустойки.

УШ . ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. Страните по този договор не могат да го променят или допълват, с изключение 
на възникване на обстоятелствата по чл. 116 от ЗОП.

Чл.ЗО. (1) Страните посочват следните адреси за кореспонденция:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1. За филиал - Баните, Смолянско, с. Баните 4940, тел. 0887392346, 
лице за контакти: д-р Алекси Каров - директор; 2. За филиал - Кюстендил, гр. Кюстендил 
2500, ул. ,,Цар Симеон I” № 28, тел. 0887472116, зшце за контакти: д-р Живко Неделчев -  
директор; 3. За филиал -  Момин проход, гр. Момин проход 2035, тел. 0888543526, лице за 
контакти: д-р Пламен Стоев -  директор; 4. За филиал -  Баня, Карловско, гр. Баня 4360, ул. 
„Липите” № 1, тел. 0884810390, лице за контакти: Божадка Иванова -  директор; 5. За филиал 
Павел баня, г]̂ . Павел баня 6155, ул. „Освобождение” № 2, тел. 0888767490,. лице за 
контакти: д-р Йордан Гечев -  директор; 6. За филиал Велинград, гр. Велинград 4600, ул. 
,Хрце Делчев” № 38, тел. 0887385072, лице за контакти: д-р Илза Попова -  директор; 7. За



филиал Помррие, гр. Поморие. 8200, ул. „проф. Парашкев Стоянов.” № 7, тел. 0877904334, 
лице за контакти: Маргарита Михайлова -  директор; 8. За филиал Овча могила, с. Овча 
могила 5295, общ, Свищов, ул. ,Детелина” № 2, тел. 0887363291, лице за контакти: д-р 
Виргиния Цолова -  директор; 9. За филиал Сандански, гр. Сандански 2800, кв. ,,Смилово” 
/санаториум,, тед. 0887592721, лице за контакти: д-р Стефка Иванова — директор; 10. За 
филиал Х йс'^я, гр. Хисар 4180, ул. „Гурко” № 2, тел. 0876904737, лице за контакти: Величка 
Шопова — директор; 11. За филиал Наречен, с. Нареченски бани 4880, общ. Смолян, ул. 
,Д>одопи” № 2, тел. 0888710220, лице за контели: д-р Атанас Вучков - директор; 12. За 
филиал Св. М ин^ Върщец, гр, Вършец 3540, „Паркова зона”, тел. 0882805510, лице за 
контакти: Боряна.Бончева -  директор; 13. За филиал Банкя, гр. Банкя, ул. „Шейново” Ка 8, 
тел. 0889274943,: лице за контакти: д-р Пламен Петгешки -  директор; 14. Централен офис на 
„СБР - НК“ ЕАД, гр. София 1142, бул. „Васил Левски“ № 54 тел. 0884280155, лице за 
контакти: Георги Александров — експерт/мониторинг на дейности по филиалите;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, тел. 02/9461920, факс 02/8433216, e-mail: roel-98@roel- 
98.com, Л1щ е за контакта Нина Стефанова - търговски представител.

(2) Всдка страна се задължава писмено да уведоми другата в случай на промяна на 
лицето или адресите по предходната алинея, в срок не по-късно от 7 дни. В противен случай 
всички съобщения, изпратени на посочените адреси, ще се считат за редовно връчени.

Чл.31, За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и пре1фатяването на 
този договор ще бъдат прилагани съответните разпоредби на действащото българско 
законодателство, като споровете се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за 
доброволно разрешаване на спора -  по съдебен ред.

Приложения;
Приложение №1: Ценово предложение;
Приложение №2:| Предложение за изпълнение на поръчката

. При сключването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи:
1. Документ за. предоставяне на гаранция за изпълнение на договрра в размер на 1% 

от стойността на договора;
2. Свидетелства за съдимост на лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
3. Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от НАП или от 

друг компетентен орган;
4. Удостоверение за наличието или липсата на задължения за МДТ, издадено от 

общината по седалище на Възложителя и на Изпълнителя;
5. Удостоверение за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

издадено от Изпълнителна агейция „Главна инспекция по труда";
6: Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП от лицата, 

посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
7. Заверено от участника копие на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001;
8. Заверено от участника копие на валиден сертификат по стандарт ЕМ18ОД4001.

Договорът Q съставен Jiiornmcnvc в два еднообразни екземпляра ~ по един за всяка от 
страните.

. З А В ^ Ш ЗА ИЗПЪЛНИТЕ. 

/Роберт Левиев/

/Деси1
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