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Инвестиции в хората

за Организиране и провеждане на обучение ”Придобиване на знания и умения от 
общинската администрация на район " Слатина” за работа с местните 
заинтересовани страни за подобряване на градската среда" по проект 
„Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма 
у,Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на 
човешките ресурси", подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07, с регистрационен номер на 
договора МА12-22-156/11.03.2014 г.

Днес, 2015 г., в гр.София между:
Столична община -  район „Слатина”, представлявана от Кмета, Наталия Илиева 

Стоянова и Началник отдел "ФСД" Галинка Ангелова, гр. София, бул. „Шипченски проход” 
№ 67, с БУЛСТАТ 0006963270545, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и
„РУВЕКС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1712, ж. к. 

„Младост 3”, бул. „Александър Малинов” № 41, ЕИК: 131460040, представлявано от: Борис 
Венциславов Славчев /Изпълнителен директор/, наричано по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, в изпълнение на Решение с № към 12 00-201 -111 от 
30.01.2015 г. на кмета на район „Слатина” за определяне на изпълнител и чл. 41 от ЗОИ се 
подписа настоящият договор, с който

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу определеното по-долу в
договора възнаграждение да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в негова полза услуги по 
проект: „Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма
„Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, 
бюджетна линия BG051P0002/12/2.2-07, с регистрационен номер на договора №А 12-22- 
156/11.03.2014 г.

(2) В изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши следните 
дейности: Организиране и провеждане на обучение "Придобиване на знания и умения от 
общинската администрация на район "Слатина" за работа с местните заинтересовани страни 
за подобряване на градската среда" в пълно съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в Техническата спецификация и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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(3) Услугите, предмет на настоящия договор, ще бъдат предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си съгласно всички приложими 
разпоредби на действащото законодателство в Република България, клаузите на настоящия 
договор и техническата спецификация -  неразделна част от настоящия договор.

(5) Авторските права върху изработеното в рамките на настоящия договор принадлежат 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

(2) Срокът за изпълнение на поръчката е два (два) месеца, считано от датата на сключване на 
договора, но не по късно от 15 дни преди крайната дата за изпълнение на проекта.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да получава пълна и изчерпателна информация по отношение на изпълнението на предмета 
на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в изпълнение на предмета на 
настоящия договор, без с това да се създава затруднения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при 
осъществяване на дейността му;

- да осъществява оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение на възложената 
поръчка, включително и да извършва проверки на място, без да затруднява създадената 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организация.

- да дава писмени указания чрез упълномощени от него лица относно изпълнението на 
договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на екипа, в съответствие с 
действащото законодателство.

- да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на представеното от него изпълнение.

- да одобри или не одобри замяна на експерт, когато това се налага.

- да не приеме изпълнението или която и да е негова част, ако то не съответства по обем и 
качество на изискванията му, в степен, при която не може да бъде изменено, допълнено или 
преработено.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да предостави добросъвестно и своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пълна и достоверна
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информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с изпълнение на предмета на 
настоящия договор;

- да не представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ неистински документи и/или документи с невярно 
съдържание, както и да не му предоставя невярна и/или непълна информация относно факти 
и събития, свързани с предмета на договора;

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пълна оперативна самостоятелност във връзка с 
изпълнението на предмета на настоящия договор;

- да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в размера и при условията 
и сроковете на настоящия договор.

- да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за преодоляването на възникнали трудности и пречки в 
хода на работата по изпълнение на предмета на договора;

да пази пълна конфиденциалност по отношение на търговските тайни 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, станали му известни при и/или по повод изпълнението на този 
договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да получи възнаграждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно срока и условията на настоящия 
договор.

- да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно предоставяне на необходимите документи и 
други материали, както и всякакво друго съдействие, необходимо с оглед на обстоятелствата, 
за качественото изпълнение па поетите с настоящия договор задължения.

- да получи част от цената на договора, съответстваща на изпълнените работи от предмета на 
поръчката, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за 
които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят.

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата, при условията и сроковете на 
настоящия договор.

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на 
работата по договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да предостави услугите по чл. 1 от настоящия договор, като положи необходимата грижа за 
качественото и професионалното им изпълнение;
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- да отстранява пропуски и непълноти в извършената работа, когато такива са поискани 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други компетентни органи, съгласно действащото българско 
законодателство;

- да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услугите, предмет па настоящия договор, при 
съобразяване със заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри в рамките на срока на 
настоящия договор;

- да информира, при необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в нормативната 
база, които имат отношение към предмета на договора;

- да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на предмета на договора;

- да осигури професионален екип от експерти, съобразно офертата си за изпълнение на 
услугите по този договор;

- да не разгласява по какъвто и да е начин информация, документи, информационни 
носители и други материали, свързани с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станали му 
известни във връзка или по повод на извършването на консултациите, с изключение на 
случаите, когато предоставянето на тази информация е необходима с оглед на изпълнението 
на предмета на настоящия договор;

- да докладва за възникнали нередности;

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на настоящия 
договор и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното 
законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по 
Оперативна програма Административен капацитет;

- да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения 
и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, при проверки на 
място от страна на Бенефициента, Управляващия орган на ОП Административен капацитет, 
Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската 
комисия

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

- да съхранява всички документи по изпълнението на Договора за период от 5 години след 
датата на приключване на ОПАК.

- Да спазва изискванията на европейското и националното законодателство във връзка с 
предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и 
съдържание;

Европейски съюз

ЕСФ
Ьь«Ор«я
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- Да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на експертите от екипа си;

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение - да не променя състава 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
настъпили обективни обстоятелства, като обявяване в несъстоятелност па ЮЛ или 
здравословни проблеми на ФЛ, които трайно възпрепятстват изпълнението на задълженията 
му;

- Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити от всички компетентни 
органи по ОПАК и Действащото законодателство, включително да предоставя при поискване 
необходимата документация, отнасяща се до изпълнението на договора, която се съхранява 
при него.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5.(1) Като възнаграждение за услугите по настоящия договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер на 47 700.00 лв. 
(четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева) без включен ДДС, съответно -  57 240,00 
лв. /петдесет и седем хиляди двеста и четиридесет/ лева с ДДС.

(2) Горепосоченото възнаграждение се заплаща, какго следва:

1. Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет процента) ог общата стойност на 
договора - в 30 (десет) дневен срок, след подписване на настоящия договор и издадена 
фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет процента) от стойността по ал. 1,
т. 1 - в 30 (десет) дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за 
извъртените дейности, предмет на настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение, в 
размера и в срок, посочени в предходната алинея, по банков път, по следната, посочена 
ог ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкова сметка:

Банка: „УниКредит Булбанк” АД

IBAN: BG63UNCR70001519307608

SWIFT: UNCRBGSF 

Титуляр на сметката: ’’РУВЕКС” АД 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.6. (1) Физическото предаване на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклади, в изпълнение 
на настоящия договор се извършва с отделен приемо-предавателен протокол, подписан от 
страните.
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(2) След приемане на изготвения доклад, по реда на ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 
7-дневен срок, да изрази своето становище по представения доклад, като в случай на 
противоречие с действащото законодателство, има право мотивирано да го върне за 
преработване.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отрази направените коментари, в срока, посочен 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предаването и приемането иа преработения доклад се извършва 
по реда на ал. 1.

(4) Окончателното приемане на работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с 
приемо-предавателен протокол, подписан от страните и съдържащ изрично изявление за 
приемане на съответния резултат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ. ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ, 
НЕУСТОЙКИ

Чл.7.(1) Настоящият договор се прекратява, освен при общите предпоставки, предвидени в 
Закона за задълженията и договорите и в Закона за обществените поръчки, и в следните 
хипотези:

а) с изпълнение на задълженията на страните по него;

б) по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено;

в) при виновно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения на която и да е от 
страните, другата страна има правата по чл.87 и следващи от Закона за задълженията и 
договорите.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали или прекрати договора без наличието на 
виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преди приключването на работата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора, както и в хипотезата на ал. 1, б. 
„б”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на 
извършените до датата на прекратяването дейности по изпълнение на предмета на договора.

(3) При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.

(4) В случай на забава при изплащането на възнаграждението по чл. 5 от настоящия договор 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава в 
размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от неизплатената сума за всеки просрочен ден, но 
не повече от 5 % (пет процента) от стойността на договора.

(5) В случай на забава при изпълнение па настоящия договор от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер 
на 0.5 % (нула цяло и пета процента) от стойността на договора за всеки просрочен ден, но 
не повече от 5 % (пет процента) от стойността на договора.
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(6) При виновно пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, гой 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на авансовото плащане, в едно с неустойка в 
размер на 20% (двадесет процента) от общата стойност на договора.

(7) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по съдебен ред, ако тяхната 
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по този раздел.

Общи клаузи по договора

Чл.8.(1) Всички уведомления, покани или съобщения между страните, изисквани или 
предвидени в настоящия договор или произтичащи от него или от закона, се извършват в 
писмен вид и се доставят по факс, пратеник, куриер или се изпращат с препоръчана поща с 
обратна разписка на следните адреси:

Адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, п.к.1574, бул. „Шипченски проход“ № 67

Телефон за връзка:02 8705532; 
Факс: 02 8701173;

Адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, п.к. 1712, ж. к. „Младост 3”, бул. „Александър
Малинов” № 41

Телефон за връзка: 02 /976 15 79 

Факс: 029761520

(2) Всички допълнения и изменения по настоящия договор, могат да бъдат правени 
единствено с подписване на писмени споразумения между страните по него.

(3) За неуредени отношения по настоящия договор намират приложение разпоредбите на 
действащото българско гражданско законодателство.

(4) Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор, неговото 
нарушаване, включително и спорове относно действителността, тълкуването, 
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се решава чрез споразумение 
между страните. В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще се отнася пред 
компетентния български съд.

(5) Заглавията на членовете от този договор нямат обвързваща сила и служат само за общо 
насочване относно волята на страните.

(6) Нищожността на отделни текстове от този договор не влече нищожност на целия договор.

(7) Разпоредбите на договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при 
противоречие се търси действителната обща воля на страните.
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Инвестиции в хората

(8) Заглавията в договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при неговото 
тълкуване.

(9) Позоваването на договора във всички случаи включва и позоваване на приложенията към 
него.

(10) Този договор се сключва и се подчинява на разпоредбите на българското 
законодателство.

Фактури

Чл.9. (1) За всяко плащане по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно изготвени и 
издадени фактури, съгласно Действащото законодателство и изискванията на ОПАК.

(2) Във фактурите следва да се изписва задължително, че разходът се извършва по Договор 
No 12-22-156/11.03.2014 на район „Слатина”, финансиран от Оперативна програма 
„Административен капацитет” /ОПАК/, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.

Проверки на място

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свободен достъп за представители на 
Управляващия орган, Сертифициращия орган на Оперативна програма Административен 
капацитет, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската 
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 
одитори, при извършването на проверки на място и/или одити.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите за проверки на място.

Европейски съюз

ЕСФ
Ь оАЮрЙН

Нередности и измами

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за 
възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да 
възникне нередност, в процеса па изпълнение на договора.

Информация и публичност

ЧлЛ2.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките 
за информация и публичност, определени в указанията на У0  на ОПАК.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително включва във всички документи, вкл. в своите доклади 
към Възложителя изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд”.
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Инвестиции в хората

Поверителност на договора

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува или разкрива договора или части от 
него, както и всякаква информация, която е получил във връзка с договора, по никакъв начин 
без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият екип нямат право да извършват действия в ущърб 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възползвайки се от предоставената им информация, във връзка с 
изпълнението на договора.

Непреодолима сила

Чл.14.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение 
на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за 
причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са възникнали или е 
трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Не е налице Непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде 
преодоляно.

(4) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е 
длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно -  за 
преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тази разпоредба се прилага и в 
хипотезата на невъзможност за изпълнението на договора като цяло вследствие на 
непреодолима сила.

(5) При възникване на обстоятелства за непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя 
необходимите документи, съгласно действащото законодателство.

(6) Ако след преустановяване въздействието на непреодолимата сила страната, която е 
поискала спирането, не възобнови изпълнението, другата страна изпраща писмено искане за 
възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък 
от 5 (пет) дни.

(7) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 4, страната не възобнови 
изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи 
неустойката за неизпълнение на договора, освен в случаите на чл. 306, ал. 5 от Търговския 
закон.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не 
може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

Спиране на изпълнението
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Европейски съюз

#\ /
ОПАК. Експерти в действие

ЕСФ
Европейски социален фонд 

Инвестиции в хората

Чл. 15. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима 
сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията 

си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се 
спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат, освен в 
случаите на заплащане на дейности, изпълнени преди периода на спирането.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

Неразделна част от настоящия договор представлява офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в едно 
с приложенията към нея и техническото задание за услугата, предмет на договора.

Настоящият договор е съставен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра -  два за 
Възложителя и един за Изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Оферта на Изпълнителя

2. Техническо задание на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка

3. Документи, съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

ГАЛИНКА АНГЕЛОВА
Началник отдел "ФСД”
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Европейски съюз ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд 
Инвестиции в хората

Приложение №1

ОФЕРТА

за участие в открита процедура по ЗОП с предмет:
„Организиране и провеждане на обучение "Придобиване на знания и умения от 

общинската администрация на район "Слатина" за работа с местните 
заинтересовани страни за подобряване па градската среда" по проект 
„Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма 
у,Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление па 
човешките ресурси” подириоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”, бюджетна линия BG051Р0002/12/2.2-07, с регистрационен номер на 
договора №А12-22-156/11.03.2014 г.

ОТ: „РУВЕКС” АД. (наименование на участника) със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1712, бул. „Александър Малинов” № 41. регистриран по ф.д. № 19128/ 1993 г. по 

описа на Софийски градски съд, ЕИК 131460040

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,
С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки за сключване на договор за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение "Придобиване 
на знания и умения от общинската администрация на район "Слатина" за работа с местните 
заинтересовани страни за подобряване па градската среда" по проект „Администрацията и 
гражданите - една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, 
приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и 
ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051Р0002/12/2.2-07, е 
регистрационен номер на договора №А 12-22-156/1 1.03.2014 г.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вае 

процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
С подаване на настоящата оферта направените от пас предложения и поети ангажименти са 

валидни за срок от 120(сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за 

изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Имената на подизпълнителите и дела на тяхното участие са (в случай, че се използват 

такива при изпълнение на
Този документ е създаден по проект „Администрацията и гражданите - една tje.i". Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А 12-22-/ 56/11.03.2014 г., който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен к а п а ц и т е т ” /ОПАК/, съфинансирна от  
Европейския социален фонд
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ОПАК. Експерти и действие Европейски социален фонд 

Инвестиции в хората

поръчкат а):

Декларирам, че съм запознат с критерия за оценка на офертите от документацията за 

участие -  „икономически най-изгодна оферта".

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме документите, посочени в списъка -

приложение № 2 Списък -  опис на документите, съдържащи сс в офертата.

ЛицеЛа/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ предложението за и от името на Участника: 
Вихра Красимирова Спасова - пълномощник, съгласно пълномощно № 5336/25.08.2014 
г. изд. от нот. Александър Димов с per. № 404 в Нотариалната камара, на Борис 
Венциславов Славчев - Изпълнителен директор на Рувекс АД
(изписва се името, фамилията и длъжността на участника ший лицето щш лицата с 

представителна власт по закон или упълномощени да подпишат предложението за и от 
името на участника)
Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печа

Този документ е създаден по проект „Администрацията и гражданите - една цел". Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ NqA 12-22-156/11.03.20/4 който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, съфинансирна от 
Европейския социален фонд
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ОПАК. Ексмерги о действиеРоропейеки съю з

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Вихра Красимирова Спасова в качеството му па пълномощник, съгласно 
пълномощно № 5336/25.08.2014 г. изд. от пот. Александър Димов с per. № 404 в 
Нотариалната камара, на Борис Венциславов Славчев - Изпълнителен директор на 
Рувекс АД

Софийски градски съд или вписан в Търговския регистър с 

ЕИК 131460040

Относно: „Организиране и провеждане на обучение "Придобиване на знания и 
умения от общинската администрация на район "Слатина" за работа с местните 
заинтересовани страни за подобряване на градската среда" по проект „Администрацията и 
гражданите - една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, 
приоритетна ос 11: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и 
ефективна държавна администрация”, бюджетна линия RG051РО002/12/2.2-07, с 
регистрационен номер на договора №А 12-22-156/11.03.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО КМЕТ,

На основание Ваше решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка с горепосочения предмет заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при 

условията, обявени в тази документация със следното предложение:

Общата стойност, предлагана от нас за изпълнение па настоящата обществена 

поръчка с в размер на 47 700.00 лв. без ДДС както следва:

Този документ е създаден по проект „Администрацията и гражданите - една цел". Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, съфинансирна от 
Европейския социален фонд /

на

„РУВЕКС” АД

/изписва се наименованието на търговеца/

per. по ф.д.№ 19128/1993 г., том......., стр........... , партида по описа на
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Услуга Бр. Единична Единична Обща цена Обща цена

цена без цена с ДДС без ДДС с д д е

ДДС
Т р и д н е в н о  о б у ч ен и е  на  т е м а :  

П о д о б р я в а н е  на  о р г а н и з а ц и я т а  
на р аб о т а  в о б щ и н с к а т а  

а д м и н и с т р а ц и я
30 355.00 426.00 10 650.00 12 780.00

Т р и д н е в н о  о б у ч ен и е  нп т е м а :  
П о в и ш а в а н е  н а  к а п а ц и т е т а  на 
о б щ и н с к а т а  администрация за 

р а б о т а  с м е с т н и т е  
з а и н т е р е с о в а н и  с т р а н и .

30 355.00 42600 10 650.00 12 780.00

Т р и д н е в н о  изн есен о  о б у ч е н и е  на 

т е м а :  -  О р г а н и з и р а н е  на 
п у б л и ч н и  п р о я в и , р а б о т а  е 

к ау зи ,  т е х н и к и  за п р и в л и ч а н е  
на сп о н с о р и ,  т е х н и к и  за 

п р и в л и ч а н е  н а  у ч а с т и е  н а  
в с и ч к и  з а и н т е р е с о в а н и  с т р а н и ,  

р аб о т а  с м е д и и т е  с цел 
п о с т и г а н е  и и з г р а ж д а н е  на по- 

д о б р а  г р а д с к а  среда .

30 880.00 1 056.00 26 400.00 31 680.00

Обща сума 1 590.00 1 908.00 47 700.00 57 240.00

(хиляда (хиляда (четиридесет (петдесет и

шестстотин деветстотин и девет девет

и шестдесет и хиляди и хиляди и

четиридесет осем лева)с двеста лева) четиридесет

лева) без ДДС без ДДС лева) с ДДС

ДДС

Известно ми е, че в случай, че бъда определен за изпълнител, за да сключа договор за 

обществена поръчка, трябва да представя гаранция за изпълнение, която сс освобождава 

след изпълнение на договора.

гр. с о ф и я  5 г.

Вихра Красимирова Спасова- пълномощник, съгласно пълномощно № 5336/25.08.2014 
г. шд. от нот. Александър Димов с рсг. № 404 в Нотариалната камара, на Борис 
Венциславов Славчев - Изпълнителен директор на Рувекс АД

/длъжност/

Този документ е създаден по проект „Администрация та и граждщН 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А 12-22-156/11.03.2014' 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 
Европейския социален фонд
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Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1.Обхват на работата
Проектът предвижда да се разработят учебни програми и материали и да се проведе 

обучение на тема: „Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район 
"Слатина" за работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда.
Обучителният курс включва 3 модула.

2. Целеви групи
Целева група са служителите от общинската администрация на Столична община -  район 
„Слатина” -  общо 30 души, служители от общинската администрация.

3. Основни дейности и услуги, които ще бъдат предоставени
В рамките на обществената поръчка следва да бъдат извършени следните услуги:
- разработване на съдържание
- организация и провеждане на обучение.

4. Дейностите но организация и провеждане на обученията включват следните етапи:
A) подготовка -  подготовка на обученията съгласно график с дати, предоставени от 
възложителя, окомплектоване на работни материали, осигуряване на хотел, зала, настаняване 
на участниците и лекторите; техническо оборудване с цел озвучаване, осигуряване на 
спомагателни материали, кетъринг и транспорт, осигуряване на условия за информация и 
публичност съгласно изискванията на финансиращата програма;
Б) провеждане -  подредба на зала/зали, регистрация на участниците в присъствени списъци 
за всеки ден на обучението, настаняване, осигуряване на кафе-паузи, обедно и вечерно 
кетърингово обслужване; зареждане с минерална вода; фотографиране на обученията;
B) отчитане -  изготвяне на месечни отчети за предоставените от изпълнителя услуги, 
придружен от присъствени списъци на участвалите в обученията служители и снимков 
материал; представяне на двустранно подписан протокол от представители на изпълнителя и 
възложителя за приемане на изпълнението и фактура - оригинал.

5. Изисквания към учебните програми:

- Изпълнителят следва да предложи програми за обучение както следва:
- предвиждащи обучение в три последователни модула:
Първи модул - 18 учебни часа - с основни елементи на съдържанието:
Подобряване на организацията на работа в общинската администрация 

Изграждане на екип и работа в екип.
Координация между отделните общински звена
Подобряване връзките и комуникацията със Столичен общински съвет по отношение 

на подобряване на градската среда.
Усвояване на техники за компетентно поведение в деловата среда 

Участникът следва да предложи график за провеждане съобразен с дейността на общинската 
администрация и целевата група.
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Обучението следва да постигне да изгради системни знания на обучаемите по посочените 
въпроси, умения за ориентация в материята.
Модулът следва да постигне знания и умения за изграждане и работа в екип -  какво е екип, 
общи цели и норми, усещане за принадлежност, общуване в екипа, активното слушане, 
съдействие, поставяне на цели, еднолични и колективни решения, колективно действие, 
колективно мнение, преговори, разбирателство, междуличностни конфликти (разпознаване, 
решаване, медиация), лидерство и лидерски умения, продуктивност на екипа, екипна и 
индивидуална(лична) отговорност
Програмата за този модул следва да включва - лекционна част, примери за добри практики у 
нас и в ЕС,практически казуси, делова игра, дискусии, тестване.
Програмата следва да се базира върху използването на интерактивни методи и 
мултимедийни презентации.
Обучението следва да сс организира и проведе в гр.София

Втори модул - 18 учебни часа - с основни елементи на обучението
Повишаване на капацитета на общинската администрация за работа с местните 

заинтересовани страни.
Поддържане на активна комуникация и периодични срещи между заинтересовани 

страни и общинската администрация в посока участие и осъществяване на проекти в 
програми на Столична община, Министерства и други институции. Организиране на 
дискусии, постигане на консенсус и определяне на приоритети във връзка с поддържането, 
развитието и подобряването на публичните пространства в район „Слатина”.

S  представители на етажната собственост 
S  наематели на общински жилища и други 

Предотвратяване и решаване на конфликти 
Модулът следва да постигне готовност за:
Участникът следва да предложи график за провеждане съобразен с дейността на общинската 
администрация и целевата група.
Модулът следва да постигне знания и умения за ефективна работа с заинтересованите 
страни за подобряване на градската среда.
Програмата за този модул следва да включва - лекционна част, примери на добри практики у 
нас и ЕС, решаване на практически казуси, делова игра, дискусии, тестване;
Програмата следва да се базира върху използването на интерактивни методи и 
мултимедийни презентации.
Модулът следва да се организира и проведе в гр.София

Трето обучение - 12 учебни часа - с основни елементи на съдържанието 
Организиране на публични прояви, работа с каузи, техники за привличане на спонсори, 
техники за привличане на участие на всички заинтересовани страни, работа с медиите с цел 
постигане и изграждане на по-добра градска среда.
Изграждане на умения за активно слушане.
Умения за решаване на конфликти.
Умения за развитие на личностни комуникативни стратегии в полза на екипната дейност. 
Участникът следва да предложи график за провеждане съобразен с дейността на общинската 
администрация и целевата група.
Модулът следва да постигне знания и умения за изграждане на взаимовръзката между 
отделните звена на администрацията с представители на етажна собственост, наематели на 
общински жилища. Работата им в екип за участие и осъществяване на програми на Столична 
община, министерства и други организации.
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Програмата за този модул следва да включва- лекционна част, решаване на практически 
казуси, делови игри, симулативни игри, дискусии, тестване;
Програмата следва да се базира върху използването на интерактивни методи и 
мултимедийни презентации.
Модулът следва да се организира и проведе извън гр.София.

6. Изисквания към изпълнението на отделните модули
Дейностите по отделните модули са относително самостоятелни, като общата координация 
при изпълнението им и тяхното разпределение във времето, в рамките на договорения 
краен срок се извършва от Възложителя. Координацията и решаването на въпроси в 
оперативен порядък по време на отделните модули е изцяло задължение на 
изпълнителя. Той от своя страна трябва да спази следните изисквания:
Изпълнителят следва да осигури за своя сметка координация на изпълнението на 
конкретните дейности по договора. Участникът следва да посочи лице за контакти от 
предложения екип, с което Възложителят да координира изпълнението на дейностите. 
Минимум един представител на Изпълнителя следва да присъства през цялото време на 
провеждане на обученията е цел своевременна намеса и разрешаване па евентуално 
възникнали проблеми.

7. Организацията на обученията трябва да осигури:
1. Фактическо провеждане на обученията;
2. План-график на обучението; Обучителни програми, изготвени в сътрудничество с 
лекторите;
3. Списъци с присъстващите участници, съдържащ трите имена, длъжност, организация и 
подпис на присъстващите и попълнени анкетни карти по образец;
4. Комплекти с обучителни материали за всеки тип обучения:
Разходите по транспорта, настаняването и престоя на участниците и лекторите за 
изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на избрания Изпълнител. Освен тези 
разходи Изпълнителят дължи и други, свързани с лекторите, например лекторски хонорар. 
Конкретната дата за всяко обучение, след като бъде окончателно уточнена от 
Възложителя, ще бъде съобщена на Изпълнителя като срокът за реакция е предмет на 
оценка и е в зависимост от оферта от страна на изпълнителите.
Окончателен списък на участниците в съответния семинар, ще бъде предоставен от 
Възложителя не по-късно от 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на събитието.
От своя страна, Възложителят има право по всяко време да получава информация за 
хода на подготовката и организацията по реализиране на съответното събитие.

3



Европейски сг>юз ОПАК. Експерти в действие

ЕСФ
Европейски социален фонд 

Инвестиции в хората

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният: Борис Всициславов Славчев

/ собствено, бащино, фамилно име /
притежаващ/ а лична карта Л Л \У  цадена на ЗЗЗЯ З

СГ 3 3 /Я )/дата на издаване/

от МВР - гр.Софии

/място на издаване/

адрес: гр. София, жк. Дружба, бл.264, вх.А, ет. 7, ап. 24
/постоянен адрес/

Представляващ „РУВЕКС” АД

/наименование па юридическото лице, физическо Л И Ц С  - ЕТ/

в качеството си на Изпълнителен директор
/длъжност/

седалище гр. София 1712, бул. „Александър Малинов” № 41, адрес на управление: 

гр. София 1712, бул. „Александър Малинов” № 41.. гел./факс 02/ 976 15 79; 02/ 976

15 20. БУЛСТАТ/ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 131460040,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана пресгъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) пресгьпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл.
3, ал. 2.
2. Представляваният от мен участник/подизпълнител нс е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен участник/подизпълнител не е в производство по 
ликвидация и не ее намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове;
4. Представляваният от меп участник/подизпълнител не е в открито производство по 
несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла

Този документ е създаден по проект „ Администрацията и гражданите - една цел". Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No А 12-22-156/1 /.03.20/4 г., който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, 
съфинансирна от Европейския социален фонд



Европейски ct>»03
о п а к . Експерти в действие Европейски социален фонд 

Инвеоиции а хората

на чл.740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - не се 
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е 
преустановил дейността си;
5. Представляваният от мен участник/подизпълнител няма задължения по смисъла на 
чл.162, ал.2, г. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към 
общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отстрочване на задълженията, или има задължения за данъци или 
вноски за социално осигуряване сьишсно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен.
6. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по 
договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 
решение;
7. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
X. Не съм свързано лице 'с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация;
9. Не съм сключил договор с лице посочено в чл. 21 и чл. 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

"Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които сс намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на

глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийго капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, 

което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Този документ е създаден по проект „Администрацията и гражданите -  една цел". Договор ш 
предоставяне на безвъзмездни финансова помощ № А12-22-156/11.03.201Л г., който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програми „Административен капацитет /ОПАК/, 
съфинансирна от Европейския социален фонд


