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ДОГОВОР 

№ BG161P0003-23.03-0001/Se-..J<k. 

с предмет: „Одит по проект „Изграждане на междусистемна газова връзка 
България-Сърбия" по обособена позиция 2 - „Одит по проект "Изграждане на 

междусистемна газова връзка България - Сърбия"- Фаза 2" 

Днес, 24.11.2015 г., в гр. София, се сключи настоящия договор между 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЕИК 176789460, с адрес: гр. София, у л. 
"Триадица" № 8, представлявано от Татяна Секулова, главен секретар, упълномощена със 
Заповед № Е-РД-16-202 от 08.05.2015 г. на министъра на енергетиката и Мариела 
Милева, директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността", във връзка с 
изпълнението на - Фаза 2 на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка 
България - Сърбия", за който проектното предложение е одобрено със Заповед № РД-16-
1816 от 21.12.2012 г., на ръководителя на Договарящия орган, за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ: BG161P0003-2.3.03 от Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. с 
конкретен бенефициент Министерство на енергетиката, наричано по-долу за краткост 
„Възложител" от една страна 

и 

„ПЕТКОВ И ПАРТНЬОРИ" ООД, ЕИК 200453682, със седалище и адрес на управление гр. 
София, ул. „Дамяница" № 2, ап. 4, идентификационен номер по ДДС: BG 200453682 
банкова сметка - IBAN: BG02BPBI79421078434701, код - BIC: BPBIBGSF, Банка: Юробанк 
И Еф Джи България АД клон София-НДК, представлявано от Христо Петков, наричано по-
долу за краткост "Изпълнител'' от друга, 

на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и след определяне на изпълнител при условията и реда на Глава осма „а" от ЗОП за 
възлагане чрез публична покана на обществена поръчка, страните се споразумяха за 
следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу уговореното в 
този договор възнаграждение да извърши одит по изпълнение на дейностите и отчитане 
на разходите по Фаза 2 на проект № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна 
газова връзка България - Сърбия", за който проектното предложение е одобрено със 
Заповед № РД-16-1816 от 21.12.2012 г., на ръководителя на Договарящия орган, за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161P0003-2.3.03, с 
Бенефициент - Министерство на енергетиката, финансиран по Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, наричан по-долу за краткост „Проект/а". 

(2) Изпълнителят се задължава да осъществи одита в съответствие с 
изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и документацията към 
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нея, включително Техническата спецификация (Приложение № 1 към настоящия договор), 
Офертата, включително Техническото и Ценово предложение за изпълнение на поръчката 
(Приложение № 2 към настоящия договор) и при условията на настоящия договор. 

И. СРОК 

Чл. 2. (1) Изпълнителят се задължава да представи окончателен доклад и да 
завери окончателния финансов отчет в срок до 5 (пет) работни дни от датата, на която 
Възложителят е осигурил достъп на Изпълнителя до всички данни и документи, 
необходими за успешното извършване на договорените процедури, но не по-късно от 
датата на приключване на Фаза 2 от Проекта. 

(2) Срокът за представяне на междинен доклад относно междинен финансов отчет 
се посочва при възлагането на одитния ангажимент. 

(3) Възлагането на одитната дейност във Фаза 2 се извършва от Възложителя с 
възлагателно писмо в срок не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок 
на Фаза 2. 

(4) Предвижданият краен срок на Фаза 2 е 31.12.2018 г. 

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3- (1) Възнаграждението се определя в размер на 42 500 лева, без ДДС и 
включва всички разходи по изпълнението на поръчката. 

(2) В случаите на междинни финансови отчети, за броят им и необходимостта от 
извършване на одиторски услуги Възложителят уведомява Изпълнителя при възлагане на 
одитния ангажимент като общо половината от посоченото в ал. 1 възнаграждение се 
изплаща по равно според броя на междинните финансови отчети по отношение на които 
са изпълнени одитни ангажименти. 

(3) Възнаграждението по договора Възложителят изплаща в срок до 10 работни 
дни след предоставянето на съответния одиторски доклад за фактически констатации, 
заверен финансов отчет, приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. 

(4) Всички плащания се извършват в лева срещу представена фактура, с платежно 
нареждане чрез банков превод, по сметка на Изпълнителя: 

IBAN: BG02BPBI79421078434701 BIC: BPBIBGSF, Банка: Юробанк И Еф Джи 
България АД клон София-НДК 

(5) Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя при промяна на банковата си 
сметка, седалище и адрес на управление в срок до 3 (три) дни от промяната. 

(6) Плащането се спира, когато Изпълнителят бъде уведомен, че фактурата му не 
може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима, поради липсващи и/или некоректни 
придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В 
този случай, Изпълнителят трябва да даде разяснения, да направи изменения или 
представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде 
уведомен за това. 

(7) Изпълнителят се задължава да издава данъчни фактури за всички плащания 
по договора. Задължителен реквизит на фактурата е изразът: „Разходът се извършва по 
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161P0003-2.3.03 за възлагане на услуга 
„Одит по проект „Одит по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България 
- Сърбия" - Фаза Т\ 
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(8) В случай на установена по надлежния ред нередност при изпълнение на 
договора, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно 
изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

Чл. 4. (1)Възложителят има право: 
1. да получи точно и качествено изпълнение на предмета на договора; 
2. да получава информация за хода на изпълнението на договора; 
3. да получи одиторски доклад, съдържащ констатациите от извършените 

проверки; 
4. да получи допълнителни писмени и устни разяснения по констатациите от одита; 
5. да изисква преработка в случай на непълно и/или некачествено изготвени от 

Изпълнителя документи; 
6. във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка за начина, 

по който се изпълнява възложената поръчка, без да създава пречки за оперативната 
работа на Изпълнителя. 

(2) Възложителят осъществява контрол относно това дали работата на одитора, 
съответно доклада от изпълнения ангажимент, покриват пълния обем от договорените 
услуги. За да не се засяга независимостта на одитора при представяне на резултатите от 
неговите услуги, Възложителят не осъществява контрол относно съдържанието на 
констатациите на одитора и неговата преценка относно установените пропуски, 
отклонения и грешки. 

Чл. 5. Възложителят се задължава: 
1. да осигури необходимите условия за работа на Изпълнителя; 
2. да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за успешното 

извършване на договорените процедури; 
3. да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение в предвидените в 

настоящия договор срокове. 
4. при поискване от страна на Изпълнителя да предостави по опис определени 

необходими документи за проверка. След проверката същите се връщат по опис. 
Чл. 6. (1) Изпълнителят има право: 
1. да извършва по негова преценка проверки, удостоверяващи достоверността на 

предоставената информация; 
2. да ползва всички данни и документи и да изисква получаването на необходимата 

налична информация; 
3. да извършва необходимите по негова преценка тестови и други проверки, 

включително срещи с подходящи лица, удостоверяващи достоверността на информацията; 
4. да замени експерти с други, отговарящи на минималните изисквания на 

Възложителя, съгласно документацията за избор на Изпълнителя. 
5. да получи договореното възнаграждение в предвидените в настоящия договор 

срокове; 
6. да изисква и да получава от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на одита. 
(2) Констатациите в одитните доклади изразяват независимото мнение на 

Изпълнителя и не подлежат на изменение. 
Чл. 7. (1) Изпълнителят се задължава: 
1. да изпълни услугата качествено и в срок; 
2. да спазва нормативните изисквания и принципите за независимост, обективност, 

безпристрастност, конфиденциалност, почтеност, отговорност, познаване и прилагане на 
професионалните стандарти; 
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3. да спазва Международните стандарти за свързаните по съдържание услуги -
International Standard on Related Services ('ISRS') 4400 Ангажименти за извършване на 
предварително съгласувани процедури по отношение на финансова информация, както са 
публикувани от Международната федерация на счетоводителите (МФС) и Етичния кодекс 
на професионалните счетоводители, издаден от МФС. 

4. да извърши проверки и изрази мнение върху финансовите отчети по Проекта и 
да изготви одиторски доклад, в обхват и със съдържание, съгласно работното задание и 
образеца на доклад с приложения, изисквани по Оперативната програма, като при 
окончателно искане за плащане и при междинно искане за плащане заверява всички 
страници на финансовия отчет. 

5. да разглежда всички писмени възражения на Възложителя относно 
недостатъците, допуснати при изпълнението на договора и да ги отстранява за своя 
сметка в сроковете, посочени от Възложителя. Възраженията не могат да касаят контрол 
относно съдържанието на констатациите на одитора и неговата преценка относно 
установените пропуски, отклонения и грешки. 

6. да не разкрива каквато и да е информация, отнасяща се до предоставяните 
услуги, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, в т.ч. и след 
прекратяването на този Договор. Изпълнителят поема задължение да осигури тези 
действия от всяко лице от екипа си. 

7. да информира Възложителя за пропуски и нарушения на законите и други 
нормативни и вътрешните актове, норми и процедури, доколкото са му станали известни в 
хода на изпълнение на независимия одит, взетите мерки и необходимостта от съответни 
разпореждания от страна на Възложителя. 

8. да информира Възложителя за всички обстоятелства, които биха накърнили 
неговата независимост и безпристрастност при изпълнение на одитния ангажимент; 

9. да разяснява устно или писмено на Възложителя значението на дадена 
информация, получена при изпълнението на одиторското задължение; 

10. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, 
съгласно Регламент 1083/2006. 

11. да върне на Възложителя всички получени при изпълнението на договора 
документи; 

12. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност 
при изпълнение дейностите по проекта; 

13. да предостави възможност на Възложителя, Управляващия орган, националните 
одитиращи власти, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите, 
Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и 
външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез 
проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е 
нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и 
всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива 
проверки могат да бъдат извършени до 3 години след приключването на оперативната 
програма. При проверки на място, Изпълнителят се задължава да осигури присъствието 
на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения и преглед на 
документи, свързани с изпълнението на възложените дейности; 

14. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки 
на място по т. 13; 

15. да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и 
измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия 
бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно 
Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 
нередност или измама; 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България -
Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от Министерство на енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
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В случай на установена нередност, при поискване от Възложителя, 
Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно 
изплатени суми, заедно с дължимите лихви. „Нередност" е всяко нарушение на 
разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на 
стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия 
бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет. 

16. да осъществява дейностите по този договор с екипа, посочен в офертата му за 
изпълнение на поръчката, освен ако предварително е получил писмено съгласие на 
Възложителя за замяна на експерт. В случай, че се налага замяна на експерт след 
подписване на договора поради обективна невъзможност за изпълнение на задачите по 
настоящата поръчка (болест, смърт, напускане на експерта и др.), както и в случай че 
Договарящият орган по Оперативната програма изиска смяна на одитор поради 
съображения, поставящи под съмнение независимостта и професионализма на одитора, то 
Изпълнителят следва да го замени с експерт, притежаващ образование, квалификация и 
опит, еквивалентни на изискванията към заменения експерт, за което уведомява писмено 
Възложителя като посочва конкретните причини, прилага доказателство за 
настъпването им и за спазване изискванията за еквивалентност. 

17. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали по повод 
изпълнението на възложените задачи. 

18. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на 
интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което 
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, 
когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и 
да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, 
емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически 
интереси или други общи интереси, които това лице има с бенефициента, съгласно чл. 57 
от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 
25.10.2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за 
отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, както и по смисъла на Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

19. да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща 
изпълнението на договора, използвайки подходяща електронна система за документация. 
Тази система може да е неразделна част от текущата счетоводна система на 
Изпълнителя или допълнение към тази система. Счетоводните отчети и разходите, 
свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на 
общностното и националното законодателство и да подлежат на ясно идентифициране 
(отделна счетоводна аналитичност) и проверка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
условията, които биха повлияли на изпълнението на договора. 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл. 8. (1) В изпълнение на задълженията си по този Договор, Изпълнителят: 
1. се задължава да представи окончателен одитен доклад към окончателния 

финансов отчет по Проекта за Фаза 2, в три (3) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) 
на цифров носител, на български език, с придружително писмо заведено в деловодството 
на Министерството на енергетиката. 

2. се задължава да отстрани констатирани недостатъци за своя сметка в срок до 3 
(три) работни дни от уведомяването от Възложителя. 
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(2) Докладът по ал. 1, т. 1 се подписва от водещият одитор от екипа на 
Изпълнителя. 

(3) Докладът по ал. 1, т. 1 следва да се представи не по-късно от 5 (пет) работни 
дни преди изтичане на крайния срок за Фаза 2 от проекта. 

Чл. 9. (1) Докладите - междинни (ако е приложимо) и окончателен, се одобряват и 
приемат от Възложителя с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, 
подписан за Възложителя от ръководителя на проекта. 

(2) Възложителят в срок от 5 (пет) работни дни от представянето на доклада 
следва: 

1. да приеме одиторския доклад, при изпълнение условията по договора; 
2. да изиска доработки или преработки в случай на допуснати грешки и 

направени пропуски. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ мотивира писмено своето искане, 
без да се засяга независимостта на одитора при представяне на резултатите от неговите 
услуги. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 
1. С изпълнението на задълженията на страните по него. 
2. По взаимно съгласие, изразено писмено. 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора -

с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
4. В случаите когато Изпълнителят е извършил част от работата и по-

нататъшното изпълнение е невъзможно, поради независещи от страните причини, както и 
когато Договарящият орган по Оперативната програма изиска смяна на Изпълнителя 
поради съображения, поставящи под съмнение независимостта и професионализма на 
Изпълнителя, договорът се прекратява с двустранен протокол. В двустранния протокол 
се определят извършените от Изпълнителя работи и дължимото от Възложителя 
възнаграждение, когато извършените одиторски дейности могат да послужат на 
Възложителя. 

5. При забавяне изпълнението с повече от десет дни или при лошо изпълнение, 
Възложителят може да прекрати договора. 

6. От Възложителя без предизвестие в случай, че по отношение на 
Изпълнителя бъдат констатирани нередности и/или конфликт на интереси. 

7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на съответния 
проект, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен 
да предвиди или предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на 
обстоятелствата. 

Чл. 11. В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока за който 
е сключен, страните подписват, в петдневен срок от датата на получаване на писменото 
предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им 
взаимоотношения към момента на прекратяване на договора. 

Чл. 12. (1) В случай, че Изпълнителят не предаде одиторския доклад в изискания 
срок, или не изпълни задълженията си по чл. 8, ал. 1, т. 2 от този договор, същият дължи 
на Възложителя неустойка в размер на 1% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 
(десет процента) от размера на договореното възнаграждение. Общият размер на 
неустойката се приспада от гаранцията за изпълнение или дължимо плащане. 

(2) При пропуски или лошо изпълнение на задълженията по договора, които не 
бъдат отстранени в определения от Възложителя срок, Изпълнителят дължи неустойка 
в размер на 10% от възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1, а когато пропуските или 
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лошото изпълнение касаят междинен финансов отчет по чл. 3, ал. 2 - от 
възнаграждението, дължимо за съответната одиторска услуга. 

(3) Изпълнителят се освобождава от отговорност за забава, когато същата се 
дължи на неизпълнение на задължение на Възложителя. 

(4) Неустойките по този договор, в случай че същите не са удържани от дължимо 
плащане или от гаранцията за изпълнение на договора, се заплащат от Изпълнителя в 
срок до 10 работни дни от датата на претенцията. 

Чл. 13. Неспазването на срока по чл. 8, ал. 3 е основание за едностранно 
прекратяване на договора от Възложителя, като в такъв случай Изпълнителят дължи 
на Възложителя неустойка за неизпълнение в размер на 50% (петдесет процента) от 
уговореното възнаграждение по чл. 3, ал. 1. 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на 3% от 
цената на договора, посочена в чл. 3, ал. 1, и се представя под формата на парична сума, 
внесена по сметка на Възложителя или неотменяема и безусловна банкова гаранция в 
оригинал. Банковата гаранция е със срок на валидност не по-малък от 2 (два) месеца след 
след крайната дата за приключване на Фаза 2 на изпълнение на проекта. 

(2) Изпълнителят е длъжен при необходимост да удължи валидността на 
гаранцията за изпълнение, така че тя да е валидна 2 (два) месеца след крайната дата за 
приключване на Фаза 2. Удължаването на срока на гаранцията следва да бъде извършено 
до 5 работни дни преди изтичане на срока, посочен в нея. В случай че Изпълнителят се 
забави в удължаването на срока на валидност на гаранцията за изпълнение, 
Възложителят има право да я трансформира в депозит по сметка на Възложителя. 

(3) Гаранцията за изпълнение (когато е банкова гаранция) се усвоява от 
Възложителя чрез декларация до съответната банка, че Изпълнителят е в нарушение 
на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне 
на доказателства. 

(4) При усвояване на гаранция, която е под формата на внесена парична сума, 
Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за решението си и за размера на 
усвоената част от гаранцията. 

(5) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените 
лихви, неустойки и обезщетения. 

(6) Гаранцията за изпълнение се освобождава (възстановява) на Изпълнителя в 
пълен размер в рамките на 30 дни след приемане на извършената работа и след 
извършване на окончателното плащане, в случай че изпълнението е точно, качествено и 
отговаря на изискванията на Възложителя. Възложителят освобождава гаранцията за 
изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престоявали 
законно при него. 

(7) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса 
на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 15. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 
изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя са 
валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс или предадени 
чрез куриер срещу подпис на приемащата страна или на посочените електронни адреси: 

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес: гр. София, ул. „Триадица" № 8, на вниманието на г-жа Антония Мойнова, 

ръководител на проекта; 
Тел: 02/9263 254 
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Ел. поща: a.moynova@me.qovernment.bg 

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес: гр. София, ул. „Дамяница" № 2, ап. 4 
Тел: 0887 793694 
Ел. поща: h risto. v. petkov@q ma i I .com 

(2) Изпратени съобщения, предизвестия и нареждания на посочените в ал. 1 
електронни адреси следва да бъде потвърдено и чрез друг от посочените начини за 
комуникация в тридневен срок от изпращането на електронни адреси. 

(3) Когато някоя от страните е променила данните по ал. 1, без да уведоми за 
съответните промени другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са 
изпратени в съответствие с посочените в ал. 1 данни. 

Чл. 16- Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 
страните, а при непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд 
в Република България. 

Чл. 17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 

Чл- 18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор на трета страна. 

Чл. 19. Неразделна част от този договор са: 
- Приложение № 1 - Техническа спецификация. 
- Приложение № 2 - Оферта, включително Техническо и Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
Гпавен секретар 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

ХРИСТО ПЕТК&Р^ 
Управител 

МАРИЕЛА МИЛЕВА 
Директор на дирекция / / А 
"Финанси и управление на собствеността" 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на между системна газова връзка България -
Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от Министерство на енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

чл. 2 от ЗЗЛД
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

О Ф Е Р Т А 

за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Одит по проект „Изграждане на 

междусистемна газова връзка България - Сърбия", Обособена позиция 1 - „Одит 
по проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" -

Фаза 1" , Обособена позиция 2 - „Одит по проект "Изграждане на междусистемна 
газова връзка България - Сърбия" - Фаза 2" 

(посочва се една от двете ИЛИ и двете обособени позиции) 

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
От „Петков и партньори" ООД 

(наименование на участника) 
с адрес: гр. София ул. Дамяница № 2, ап.4 
представлявано от Валери Иванов Петков, 
в качеството си на Управител 
БУЛСТАТ / ЕИК 200453682 
Регистрация по ДДС: BG200453682 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

тел.: 0887 793 694, e-mail: hristo.v.petkov@gmail.com 
Лице за контакти: Христо Петков 
Длъжност: Управител 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка по 
реда на Глава осма „ам от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Одит по 
проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия", 
обособена позиция 1 - „Одит по проект „Изграждане на междусистемна газова 
връзка България - Сърбия" - Фаза Обособена позиция 2 - „Одит по проект 
"Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" - Фаза 2", като 
подаваме настоящата оферта при условията, обявени в публичната покана и 
документацията към нея и приети от нас. 

2. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в 
обществената поръчка. 

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че 
същата ни бъде възложена. 

4. Запознати сме със съдържанието на проекта на договор, приемаме без 
възражение клаузите в него и изразяваме готовност за подписването му в случай, че бъдем 
избрани за изпълнител. 

5. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще—ползваме—следните 
(невярното се зачертава) подизпълнители по позиция : 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България -
Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Министерство на енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveness.bg
mailto:hristo.v.petkov@gmail.com
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Подизпълнител Видове работи, които ще % от общата стойност 
избройте имената и адресите изпълнява на поръчката 

на подизпълнителите посочете видовете дейности посочете дела на 
участие на всеки 
подизпълнител 

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на 
посочените подизпълнители за участието им. 

Забележка: При участие и по двете обособени позиции таблицата се попълва 
поотделно, за всяка от обособените позиции) 

6. Приемаме срокът на валидността на нашето предложение да бъде 60 календарни 
дни, считано от крайния срок за подаване на оферти и то ще остане обвързващо за нас, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на то^и срок. 

Име и фамилия 
Подпис на лицето и печат 
Длъжност 
Наименование на участника 

122/10/2015 
Валери Петков 

;Управител 
„Петков и партньори"' 'ООД 

r ^ V ^ V-

I j 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България -
Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Министерство на енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

чл. 2 от ЗЗЛД
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Одит по проект „Изграждане на 
междусистемна газова връзка България - Сърбия", обособена позиция 2 - „Одит по 
проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" фаза2" 

От „Петков и партньори" ООД 

с адрес: гр. София ул. Дамяница № 2, ап.4 

представлявано от Валери Иванов Петков, 

в качеството си на Управител 

БУЛСТАТ / ЕИК 200453682 

Регистрация по ДДС: BG200453682 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Одит по проект „Изграждане на 
междусистемна газова връзка България - Сърбия", обособена позиция 2 - „Одит по 
проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" фаза2" 

Заявяваме, че ще предоставим услуга, която отговаря на изискванията на възложителя, 
съгласно публичната покана и документацията за участие. Гарантираме, че сме в 
състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

Предлагаме да изпълним поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, както 
следва: 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка 
България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

1 

чл. 33, ал. 4 от ЗОП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Одит по проект 
„Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия", 

обособена позиция 2 - „Одит по проект „Изграждане на междусистемна 
газова връзка България - Сърбия" фаза 2" 

От „Петков и партньори" ООД 

с адрес: гр. София, ул. „Дамяница" № 2, вх. А, ап. 4 
представлявано от Валери Иванов Петков, в качеството на Управител, ЕИК 
200453682, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, след запознаването ни с публичната покана и документацията 
за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „Одит по проект 
„Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия", 
обособена позиция 2 - „ОДИТ по проект „Изграждане на междусистемна газова 
връзка България - Сърбия" фаза 2" 

Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение. Тя 
включва всички разходи за качественото и срочно изпълнение на предмета на 
поръчката. 

Приемаме, че начинът на плащане на поръчката е съгласно договора за 
възлагане на обществената поръчка. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 
офертата ни, включително с настоящото ценово предложение, в срок от 60 
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Забележки: 
Предложената цена не може да надвишава посочената максимална цена по 

посочената обособена позиция. 
В случай на несъответствие между цената изписана, цифром и словом се 

приема за вярна посочената словом цена. 

42 500,00 лева без ДДС 
посочва се цифром стойността в лева без ЛЛС 

Словом: Четиридесет и две хиляди и петстотин лева без ДДС 
посочва се словом стойността в лева без ЛЛС 

jflaTa 
(Име и фамилия 
[Подпис на лицето и печат 
Длъжност 
Наименование на участника 

22/10/2015 
Валери ПеткоЕ чл. 2 от ЗЗЛД
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