ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

90 СОУ «Ген. Хосе де Сан Мартин»,
Адрес: София, ул.204, №3
тел: 02/8250755, факс: 02/8250854
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПИСМО – ПОКАНА
за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:
„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим
училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към
европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, чл.19 от
Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г.
на министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на заповед № 492/10.02.2012г. на
директора на 90 СОУ «Ген. Хосе де Сан Мартин», кани всички заинтересовани лица, отговарящи на
долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:
Предмет на процедурата: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по
проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.050001
Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИД: "Занимателна математика
за всеки", "Искам да успея чрез приложно изкуство", "Плетиво", " Светът около нас чрез магията на
боичките", "Готварство", "Театър на испански език", "Народни танци"
- по приложен списък на
асортименти
Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИД: "Занимателна математика за всеки" - по
приложен списък на асортименти
Обособена позиция 3: СПЕЦИФИЧНИ АКСЕСОАРИ ЗА ТАНЦОВО И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
за нуждите на ИД: "Театър на испански език", "Народни танци"- по приложен списък на асортименти
Обособена позиция 4: КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ИЗОБРАЗИТЕЛНО и
ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО за нуждите на ИД "Искам да успея чрез приложно изкуство", "Плетиво", "
Светът около нас чрез магията на боичките"- по приложен списък на асортименти
Обособена позиция 5: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИД:
""Готварство" - по приложен списък на асортименти.
Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на възложителя, за да
подготвите офертите си за участие в конкурса.
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Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци,
условия и изисквания, представени в поканата.
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия
работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете
уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера.
Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния
предмет на поръчката. Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени
позиции, предмет на поръчката.
Правно основание: : ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО чл.2, ал.1, т. 2
от НВМОП и Заповед №.РД 09- 121/ 30.01.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката
относно утвърждаване на списък с включените в проекта училища и Приложение 11 към утвърдената със
заповед № Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра нобразованието, младежта и науката
Инструкция за изпълнение на проект „Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO0014.2.05-0001
Срок за изпълнение на поръчката: до 15 дни от датата на заявката от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Място на изпълнение на поръчката: 90 СОУ «Ген. Хосе де Сан Мартин»
Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 20 (двадесет) календарни дни.
Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва три работни дни след подписване
на приемо-предавателния протокол и връчването на фактурата
Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите
условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти в тази област.
Квалификационни изисквания към кандидатите: Удостоверение за вписване в търговския
регистър или друг удостоверяващ легитимността на фирмата/организацията документ
Място и срок за подаване на предложенията за участие: 90 СОУ, стая 201, 21.02.2012г., 17
часа
Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 90
СОУ «Ген. Хосе де Сан Мартин» на 22 февруари 2012г. в 13.30ч.

Разглеждане, оценяване и класиране. Разглеждането и оценяването на офертите се
извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията се назначава след изтичане
на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за тяхното разглеждане.
Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от възложителя
условия.

Председателят на комисията отваря последователно големите пликове с офертите на
всички участници в процедура по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не
отговарят на изискванията на НВМОП и поканата, офертата и участникът се предлагат от комисията на
възложителя за отстраняване от процедурата;

Предложение, което не е изготвено по пълния предмет на обособената позиция, за която се
кандидатства не се оценява и се предлага на възложителя, също за отстраняване от процедурата.

Пликовете с ценовата оферта на участниците, допуснати до участие след извършване на
техническата оценка, се отварят по реда на постъпването им . Председателят на комисията или друг
упълномощен от него член на комисията, обявява цените, представени в ценовите оферти. Пликовете с
ценовата оферта на отстранени от участие участници, не се отварят.

При отваряне на предложенията най-малко трима от членовете на комисията подписват
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ценовата оферта.

Класирането се извършва за всяка обособена позиция поотделно.

Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии:

предложена цена (Кц) -60%

График ( срок и начин) на доставка(Кс) -20%

Качество на предлагания продукт (Кк) – 20 %
Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.
Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените оценки на
предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в
комплексното оценяване и се изчислява по формулата:
К = Кц + Кс + Кк
1. По показател Кц:
Максималният брой точки по този показател е 60.
Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула:
Кц = C min x60/С
където:
“C min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на поръчката),
“C” е общата цена на участника.
Общата цена се калкулира от комисията.
2. По показател Кс
Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по следната формула:
С
Кс = --------- *20
Сn
където:
Кс – броят на точките на критерия,
С - най-краткият срок на доставка,
Сn- предложението на кандидата за срока на доставка
Забележка: критерият Кс е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка в работни дни,
същият получава максимален брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата
посочена по-горе.
При определяне на оценката по този показател комисията преценява реалистичността на оферирания
срок с обосновката от техническата оферта.
3.По показател Kк:
Максималният брой точки по този показател е 20
Кк-документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ обозначение,
декларации за произход, еко етикети или покрити стандарти. Наличие на такъв носи 5 т., а липсата му – 0
т. и това важи за всички обособени позиции.
Максималният брой точки се поставят на оферта, която съдържа посочените документи за всички
продукти, които се предлагат.
За останалите оферти броят на точките се редуцира пропорционално.
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Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за няколко обособени позиции.
Участниците в процедурата следва да направят предложения по една/ няколко или всички обособени
позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъци с асортименти към тази покана.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е
за самостоятелно обособена/и позиция/и за коя/и се отнася. Върху малкия плик се отбелязва името на
кандидата и означение „Предлагана цена”, в който се поставя ценовата оферта, а в отделен плик се
представя графика ( срок и начин) на доставката.
Офертата за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа три отделни запечатани
непрозрачни и надписани плика, както следва:
А/ плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от
възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кадидатите
Б/ Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката – график на доставката", в
който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от
възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; /В срока за доставка задължително
се записва да е в календарни дни и цели числа, не се допуска запис "работни дни" или “часове”/
В/ плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника
за обособената/те позиция/и за които участва. В плика се поставя попълнено предложение с цени
на стоките, за обособената/те позиция/и по предмета на поръчката, като предлаганата цена за всяка
обособена позиция се поставя в отделен плик, надписан за съответната позиция. /приложение № 2.
Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са
предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител
(управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и в стая 201
(деловодството) на 90 СОУ.
Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите
изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните
обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:
 представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
 представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;
Настоящата покана да се качи на сайта на 90 СОУ и на сайта на проект „УСПЕХ“

Дата 14.02.2012г.

Директор:..........................
/Емилия Иванова/
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ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ
1. КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ
за нуждите на ИД :

кръжок „Готварство”
Ателие „Светът около нас чрез магията на боичките”
Ателие „Искам да успея чрез приложно изкуство”
Кръжок „Плетиво”
Клуб „Народни танци”
Школа „Занимателни задачи за всеки”
Театрално ателие „Театър на испански език”
За проекта на ниво училище
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Вид материал
перфоратор
коркова дъска
кадастрон
Картон цветен
Картон бял
чертожни инстр.за бели дъски
грамоти
геометр.фигури-комплект
Скицник
гуми
лепило-сухо
гланцови блокчета
велурени блокчета
флумастри
цветни моливикартон -цветни листа А4

17
18
19
20
21
22
23
24

чашка за бои със затваряне
индивидуални чертожни инструменти
ножици
маркери за дъска-цветни /комплект/
самозалепващи листове
телбод
маркери за бяла дъска /черен/
маркери за хартия

броя
8
9
20
25
30
2
70
2
10
20
20
15
10
10
10
5
13
14
20
50
6
5
150
20
5
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ксероксна хартия
цветна ксероксна хартия
кабари за коркова дъска
кламери
джобове за папка
папки пластмасови
черни моливи НВ
химикалки
тетрадки шир.редове 40 л.
тетрадки 80 л.
тиксо
картонени папки
класьор с мет.халки
пликчета за DVD
маркери за надписване на дискове
CD дискове
Коректор - лента
карирани листа
лепило С 200
USB флаш памет 3 8 GB
Разклонител тройка с 3 .кабел
тонер черен Канон LBP2900
тонер за Самсунг ML2010P
Тонер за Лексмарк Е232
рамки за картини

75
10
5
10
1100
70
32
50
44
20
10
10
40
20
5
50
5
2
2
10
3
3
1
1
28

2. ЛИТЕРАТУРА
за нуждите на ИД
Школа „Занимателна математика за всеки”

№
1
2
3
4

наименование
сборник математика – „Магията на интелекта”
Математическа игра „Загадка с клечки”
Математическа игра „Питагор”
Математическа игра „Игра с числа”

броя
15
1
1
1

3. СПЕЦИФИЧНИ АКСЕСОАРИ ЗА ТАНЦОВО И ТЕАТРАЛНО
ИЗКУСТВО
за нуждите на ИД
Клуб „Народни танци"
Театрално ателие „Театър на испански език”
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№
наименование
1 тениски
2 панделки
костюм за народни танци - женски /северняшка риза;северняшки
3 бръчник, северняшка престилка/
4 костюм за народни танци - мъжки /северняшки елек/
5 платове – бяло хасе
6 плат за изработване на декори

броя
30
10 м
16
8
10 м
20 м

4. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
за нуждите на ИД
„Хуманитарни науки” - Ателие „Светът около нас чрез магията на
боичките”

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

„Предприемачество” - Ателие „Искам да успея чрез приложно
изкуство” и кръжок „Плетиво”
наименование
Акварелни бои
Темперни бои
Акварелни бои 12 цвята и бяла туба /комплект/
Пастели маслени
Пастели сухи
Синтетични четки №20
Четки за рисуване, Кат. номер K10006 #12 Четки за рисуване , Кат. номер K10006
Синтетични четки №14
Conda четка 206 1.5" синтетика 8819060999950
Скицници за акварел .
Акварелен картон
Картони релефни
картони за паспарту
Четки кръгли
Четки плоски
Папка за пренасяне на картини
Акрилни бои-основни цветове и розово-лилава гама
Плакатни бои бяла
Спрей за рисуване-основни цветове и розово-лилава гама
Комплект темпера
Комплект акварели – 24 цвята
Платно с подрамка 24/30 см
Платно с подрамка 20/40 см
Текстилни бои
Ефектна сол
Контур за текстил безцветен
Контур за текстил № 084/злато/
шалчета - бели

броя
14
30
10
10
10
2
2
5
10
2
24
20
10
20
15
15
4
12
2
12
1
1
12
12
20
1
1
1
15
7
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Бои за стъкло
Стъклени съдове за рисуване
Контур за стъкло /злато, сребро, мед/
квилинг лентички
комплект прежди фелтинг
игли фелтинг
филц комплект
силиконов пистолет
силикон - пълнител
акварелни моливи „ – 12 цвята
графити
кука за плетене № 2,5
обръч за плетене № 3 – 80 см
прежда „Поли” – различни цветове
бяла - червена прежда за мартеници
канап за макреме
мъниста – пакетчета /големи/
мъниста – пакетчета /малки/

1
15
3
4
4
15
2
3
10
1
4
16
16
15
1
1
5
5

5. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
за нуждите на ИД
№
1
2
3
4
5
6
7
8

наименование

броя

бойлерче
миксер
тави кръгли
тенджери 5л.
ножове за рязане
ножове за мазане
дъски за рязане
ренде

9

купи за разбиване- големи

10

вилици

20

11

лъжици

20

12

чинии -дълбоки

20

13

тиган

2

14

картофобелачка

3

15

дървени бъркалки

3

16

черпак

2

17

решетъчна лъжица

2

18

кухненски кърпи

5

19
20
21

кухненски престилки
сушилка за съдове
препарат за миене на съдове

22

гъба за миене

1
1
3
2
5
15
5
1
4

30
1
5
2
8
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

гедория
сол

3
1 кг

червен пипер-0,200кг
олио
оцет
черен пипер(млян)-0,200кг
д.лист
Магданоз-връзка
Копър-връзка
Чесън-глави
лук
моркови
кисело мляко-0,400кг
цедено к. мляко-0,400кг
краставици
Лютеница-0,700кг
сирене
кашкавал
колбаси
хляб
зеле
картофи
фиде
кайма
Чубрица-о,200кг
яйца

1
4л
1л
1
1
1
1
5
2 кг
2 кг
10
4
10
2
1кг
1кг
2 кг
4
4
10 кг
1
4 кг
1
10
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До
Директора на 90 СОУ
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
за участие в процедура за определяне на изпълнител
с предмет: “________________________________________________________”
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.:
__________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________.
Разплащателна сметка:
BIC :___________________;
IBAN:_________________;
банка: _______________________ ;
град/клон/офис: _______________;

ДДС сметка:
BIC :__________________;
IBAN:______________________;
банка: ________________________;
град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за
определяне на изпълнител с предмет:

Декларираме, че сме разгледали документацията и прилежащия списък с артикули за участие и
сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас
условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
Предлагаме срок за валидност на офертата за изпълнение на предмета на процедурата
________________ календарни дни/месеца, считано от датата на отваряне на офертата.
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Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1.
Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговския регистър
(актуално съдебно състояние)
2.

Копие от регистрация по EИК/БУЛСТАТ, заверено с „вярно с оригинала”.

3.

Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”.

4.
Доказателства за технически възможности и/или реферниции от изпълнени
сходни обществени поръчки
5.
Други документи и доказателства, изискани и посочени от възложителя в
документацията за участие;
6.

Техническа оферта по образец на възложителя;

7.

Ценова оферта по образец на бенефициента;

8.

Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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ДО
Директора на 90 СОУ
----------------------------------------(Адрес)

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
За участие в процедура ___________________________ за определяне на изпълнител
(вид на процедурата)
с предмет: „_______________________________________________________________”
(наименование на предмета на процедурата)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения предмет, Ви
представяме нашата ценова оферта, както следва:
Офертата съдържа предложение за изпълнение на предмета на процедурата, съгласно
изискванията на документацията за участие, а именно: ЦЕНА И ГРАФИК НА ДОСТАВКАТА (срок и
начин)
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№
Описание на доставките/услугите/дейностите/
асортимент
К-во /бр./
Единична цена в лева

Обща цена в лева с ДДС

2
3
4
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата
цена на офертата възлиза на:

____________________Словом:____________________________________
12
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(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще
бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в съответствие с единичната/общата
(уточнете) цената на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата,
написана с думи.

ДАТА: _________________г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _______________
__________________________________
(име и фамилия)
__________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
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ДО
-----------------------------------------Директор на училище
----------------------------------------(Адрес на бенефициента)
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
За участие в процедура ___________________________ за определяне на изпълнител
(вид на процедурата)
с предмет: „_______________________________________________________________”
(наименование на предмета на процедурата)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето представяне нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с
горепосочения предмет.
Предлагаме да изпълним _____________________________________ на процедурата.
(пълния предмет)
Техническата оферта съдържа _____за изпълнение на предмета на процедурата, съгласно
изискванията на документацията за участие.
Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в
Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.
Ще изпълним обекта на поръчката в срок от __________________________,
(работни/календарни дни/месеци или др.)
но не повече от срока указан в обявата, в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта
график за изпълнение на предмета на процедурата
Относно допълнителните изисквания и условия и условия, свързани с изпълнението на
предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
____________________________________
(наименование на бенефициента)

Предложение на
кандидата

Забележка
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Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /
услугите / :
__________________________________________
(преписва се от техническата спецификация и условия)
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
__________________________________________
(преписва се от техническата спецификация и условия)
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща
изпълнението на предмета на процедурата (ако е
приложимо):
__________________________________________
(преписва се от техническата спецификация и условия)
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи,
свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
Приложение № 1 –Изброяване на асортимента - предмета на обособената позиция, подлежащи на
доставка с посочени единични цени и количества.
Предложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата.
Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата)

ДАТА: ________________г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________
______________________________________
(име и фамилия)
______________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на
_________________ от МВР – гр. _______________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

В качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр.
Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата
и др.)
на ____________________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)
търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №
, със
седалище _______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________,
факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за
определяне на изпълнител с предмет “________________________________________”,
обявена чрез публикуване напублична покана от .......2012г. в сайта на

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
1.

не съм оосъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;


Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация.
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г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;
3.

Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна
процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се
за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

4.

Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се
намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен
/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или
юридическо лице);

5.

Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;

6.

Аз и представляваният от мен кандидат нямаме парични задължения към държавата , общината
и 90 СОУ или друго училище в страната, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

7.

В случай, че кандидатът _____________________________________________

8.

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 6
обстоятелства преди сключването на договора;
При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно представител на 90 СОУ.

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

____________ 20_____г.

ДЕКЛАРАТОР : _______________

(дата)
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За доставка на учебни материали/ пособия
/консумативи
№ _____________/ _______ г.
Днес .................... в гр. София между:
90 СОУ».Ген. Хосе де Сан Мартин”, ЕИК 000674472, адрес: София, ж.к. Люлин 2, ул.204,
№.3, представлявано от Емилия Иванова-.директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и от друга страна
“.....................................” ................................ с адрес на управление гр..................... ул......................
№..............., регистрирано в СГС по ф.д. ................... г., т. ..............., стр. ............, №................,
идентификационен номер по ДДС – ....................., номер по БУЛСТАТ ....................., представлявано от
......................, управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание провеждане на малка обществена поръчка по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП и одобрен от
директора на училището списък със подадените от ръководителите на ИИД заявки за закупуване на
материали и консумативи, обслужващи и съпътстващи провеждането на ИИД по проект „Да направим
училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски
хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG0..................РО001-4.2.05 на ОПРЧР и утвърден протокол от ..................,
се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да осъществява
доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището
привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски
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хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG0..................РО001-4.2.05 по приложена оферта (приложение № 1),
неразделна част от този договор
1.

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

подробно описани в оферта на изпълнителя № ................./....................
(2) Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка на всички материали, описани в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предмет на договора и съставяне на приемно - предавателния протокол.
(3) В общата цена се включват всички разходи по извършване на доставката по чл. 1, за целия
период на договора.
СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на
действие до ..................................
(2) Срокът на изпълнение на конкретната заявка е най-късно до 15 дни, считано от датата на
получаване на заявката от Възложителя.
(3) При конкретна заявка и по взаимно съгласие на страните може да се уговаря и друг по-кратък
срок, различен от този по ал. 2.
Чл.3. Място на изпълнение на договора е сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (90 СОУ».Ген. Хосе
де Сан Мартин”) посочена в съответната заявка.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Чл. 4. Заплаща цената на доставката съгласно чл.1 от този договор и приложената оферта в
размера, в срока и по начина, уговорени в настоящия договор.
Чл.5. (1) Приема доставката по чл. 1 от този договор с фактура и приемо-предавателен
протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани недостатъци
при приемането, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол.
Чл.6 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява всички условия, необходими за работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на монтажа, доставката, настройките и изпитанията на материалите
/консумативите.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на дейностите, посочени в
гаранцията за изпълнението по всяко време, без да пречи с това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като своевременно
го уведомява за забелязани недостатъци.
Чл. 8. (1) При наличието на явни недостатъци и дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е
знаел при подписването на договора има право на една от следните възможности:
1. да поиска замяна на дефектните материлаи/консумативи или части от тях с нова/нови;
2. да направи отбив от цената;
3. да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.да иска при липса на заявен артикул нов съгласно писмена промяна между страните
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу допълнително
заплащане доставката на друг вид асортименти - извън предмета на настощия договор в рамките до 15
000 лв годишно.
3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва поетапни заявки, съобразно нуждите на
ръководителите на ИД/но не повече от три/ по предмета на договора до окончателното му изпълнение.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Чл. 9. С грижата на добър стопанин и при съблюдване добро качество извършва предвиденото
в т. 1 от този договор и приложената оферта като доставя посочените консумативи, не по-късно от 15
дни, считано от датата на писмената заявка от директора на училището.
Чл. 10. Извършва доставката в сградата на 90. СОУ”Ген. Хосе де Сан Мартин”
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Чл. 11. Договорът се счита за изпълнен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване на
окончателен приемо-предавателен протокол и фактура по чл. 3, ал.1 без забележки от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 12. Извършва инструктаж на персонала, упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с
материалите / консумативите съобразно тяхната специфика.
ПЛАЩАНИЯ:
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор в размер на ................лв. с ДДС
(....................................), поетапно,по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка “..........................IBAN:
.........................., BIC: ....................... в тридневен срок след издаване на фактура.
(2) Приемането и предаването на доставката се изпълнява с подписване на приемо –
предавателен протокол от МОЛ на училището и предоставяне на фактура.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената по банковата сметка на доставчика в 3 дневен
срок след доставката и подписване на приемо-предавателния протокол и фактурата за доставка
(4) За дата на плащане се счита заплащането на сумата по банковата сметка на доставчика.
Чл. 14. Финансирането на доставката е на база включването на .90 СОУ в проект на ОП „РЧР"
BG 0..................РО001 - 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора" – УСПЕХ.
НЕУСТОЙКИ:
Чл. 15. При неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на
договора.
Чл. 16. (1) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да
търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
(2) При забавяне на съобщения по платежни операции извън установените срокове, страните
изясняват причината за забавянето, виновността и санкциите.
(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е обезщетил третите лица в случаите по предходната алинея, той
има право на регрес срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) При виновна забава на една от страните, продължила повече от 15 (петнадесет) дни, другата
страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.
РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 17.(1) Рекламации за липси и/или повреди се предявяват от Възложителя в момента на
приемането на техническите пособия и материали от упълномощено лице и се отразяват в
приемателно-предавателния протокол за извършената доставка.
(2) Изпълнителят отстранява липсите и/или повредите по ал. 1 в едноседмичен срок от деня на
подписване на приемателно-предавателния протокол.
(3) Рекламации за качество Възложителят има право да предяви писмено или по факс от момента
на установяването им, но не по-късно от датата на следваща доставка. Когато се установи, че
доставените техническите пособия и материали не отговарят на описанието в списъка по приложение
№ 1 от договора, Изпълнителят се задължава да замени доставените техническите пособия и
материали с нови, отговарящи на изискванията за качество в едноседмичен срок от предявяването на
рекламацията.
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ на техническите пособия и материали:
Чл. 18. Срокът за гаранционното обслужване е 12 месеца и започва да тече от деня на
подписване на приемо-предавателния протокол за извършена доставка.
Чл. 19. (1) Дефекти в доставените материали се констатират задължително в присъствието на
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В срок до 7 работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени установена дефектна стока
или материали с друга/и.
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Чл. 20. Гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпадат, когато дефектите са в резулат
от неспазване на описаните в гаранционната документация условия на експлоатация и на предписанията
от производителя, както и когато са извършени конструктивни изменения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
несъгласувани писмено от двете страни по договора.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 21. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2, ал.1;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. при условията и по реда на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.
(2) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие и когато
Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 22. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл.23. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по чл.1 от договора
преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемопредавателния протокол по чл .3 .
Чл.24. За всички неуредени въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото
гражданско законодателство.
Чл. 25. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия
договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно,
страните ще отнесат спора пред екипа на проекта - Дирекция „ДОПР“ в МОМН или компетентния съд.
Чл. 26. Никоя от страните по настоящия Договор няма право да възлага или прехвърля на
друго лице свои права или задължения по Договора.
Чл. 27. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята :
датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
за 90 СОУ:1336 София, Люлин 2, ул.204, №3
...................................................................................
(4) При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
Чл. 29. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството
на Република България.
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра, от които три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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