5.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец № 1).
ОБРАЗЕЦ № 1
СПИСЪК
НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ
№

Съдържание

№ на страницата от
офертата

Дата

________/ _________ /

Подпис на лицето, представляващо участника

_____________________

Печат на участника (ако е приложимо)

_____________________

5.2.Административни сведения (образец №2);
ОБРАЗЕЦ №2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.Наименование на участника, ЕИК
...................................................................................................................................
2.Координати:
Адрес: ..........................................................................................................................................
Телефон №: ................................... Факс: .................................. Е-mail: ...................
3.Лице, представляващо участника:
.....................................................................................................................................
(трите имена
.....................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)
.....................................................................................................................................
(длъжност)
4.Лице за контакти: ....................................................................................................................
(трите имена)
.....................................................................................................................................
(длъжност)
Телефон/факс/е-mail:
.................................................................................................................
5.Обслужваща банка:
.................................................................................................................
(наименование на обслужващата банка)
....................................................................................................................................
(адрес на банката)
.....................................................................................................................................
(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката: .................................................................................................................
[дата]
ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

5.3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от документацията /за
отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 (без б.”е), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 (по
отношение на определена професия или дейност свързани с предмета на поръчката), т.2а,
т.4, т.5 и ал.5 ЗОП (образец № 3)
ОБРАЗЕЦ №3
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният:
……………………………………………………..............................................................
(три имена)
Данни по документ за самоличност
.......................................................................................
……………………………………………………………………………………………............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си
на………………………………………………….............................………………………
(длъжност)
на Участник: …………………………………………..………………………………………, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Ежедневна доставка на
пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и учениците
от І до ІV клас” във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна, финансирана със целеви
средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І –ви до
ІV клас
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъждан(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 престъпна 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.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или
дейност,свързана с предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението.
3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения
по договор за обществена поръчка.
4. 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.
5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност
в неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

7. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация,
нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;
- не е в открито производство по несъстоятелност;
8. Представляваният от мен участник..........................................................................
.......................................................................................................................................................
(посочете фирмата на участника):
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон;
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и
подзаконови актове;
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
9. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата
или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения,
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно
правните норми на държавата, в която участникът е установен.
10. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или
чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
11. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените
обстоятелства, посочени в т.1-10 от настоящата декларация, служебно на възложителя:
............................................................. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Дата: .......... ……….

ДЕКЛАРАТОР:...................................
(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се
подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от
ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на
чужд език се представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се
представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП

5.3А Декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки за подизпълнители
(образец № 3А)
ОБРАЗЕЦ №3А

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
с
лична карта №
, издадена на
от
, с ЕГН
,в
качеството ми на
_________________________ (посочете в какво качество представлява
подизпълнителя) на
(посочете наименованието на подизпълнителя) – подизпълнител на
_________________________ (посочете наименованието на участника) - участник в
процедура за изпълнение на Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по
глава Осма „А” от ЗОП с предмет „Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко,
зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” във Второ
ОУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна, финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV клас
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда 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 престъпна 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.
2. Представляваният от мен подизпълнител не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен подизпълнител не се намира в производство по ликвидация,
нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;
4. Представляваният от мен подизпълнител няма парични задължения към държавата или
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато

разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми
на държавата, в която участникът е установен.
5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона
за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
6. Представляваният от мен подизпълнител не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл.
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства
служебно на възложителя:
………………………………………………………………………………………..
....................................................................................... /посочват се от декларатора, когато е
приложимо/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Дата: ....... ............

ДЕКЛАРАТОР: ....................................
(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: Настоящата декларация се представя от предвидените от участника
подизпълнители. В случай, че подизпълнителят е юридическо лице, декларацията се
подписва и представя задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на
чужд език се представя и в превод.
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5.4.Декларация от участника за приемане на условията в проекта на договор (образец 4)
ОБРАЗЕЦ №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП
за приемане на условията в проекта на договор

От .............................................................................................................................,
ЕГН ......................................., в качеството ми на ………………………………………… на
"….............................................................................................................................................."
/точно наименование на участника/
................................................................................................................................................
/адрес на участника/
БУЛСТАТ / ЕИК…………………………………… - участник в процедура за изпълнение на
Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по глава Осма „А” от ЗОП с
предмет:„Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или
плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас”във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”,
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане
храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на
учениците от І –ви до ІV клас
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръка, както и на
представения проект на договор.
2. В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП декларирам, че приемам всички условия на
утвърдения проект на договор, в това число предложения начин на плащане, при
посочените условия и в указаните срокове.
3. В случай, че бъда определен за изпълнител, се задължавам да подпиша и изпълнявам
договора за обществената поръчка в съответствие със съдържанието на представения
проект на договор към документацията за участие.
4. В случай, че …………………..бъде определено за изпълнител се задължавам да
представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на
обществената поръчка.

Дата:................ ............
Град.....................

ДЕКЛАРАТОР:...........................
(Подпис и печат)

5.5.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от
ЗОП, (образец № 5)
ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК
ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП
Подписаният:
………………………………………………………............................………......................
(трите имена)
в качеството си
на………………………………................................……....................………………..
(длъжност)
на Участник……………………………..………………………………………………………, в
процедура за възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по глава
Осма „А” от ЗОП с предмет: „Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко,
зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” във Второ
ОУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна, финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV клас
ДЕКЛАРИРАМ:
1.Представляваният от мен Участник …..................……………………………………
/изписва се името/ наименованието на участника/
не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената
процедура по възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата: ................ ............
Град ........………

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ по декларацията:
*Дефиниции:
Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „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 се 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, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и
лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано
предприятие“ е предприятие:
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние,
или
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6,
или
г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго
предприятие.

5.6. Декларация за подизпълнители (образец № 6)
ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за подизпълнители
Долуподписаният /-ната/
с
лична карта №
, издадена на
от
, с ЕГН
,в
качеството ми на
_________________________ (посочете в какво качество представлява
участника) на
(посочете
наименованието на участника) - участник в процедура за изпълнение на Обществена поръчка,
възлагана чрез публична покана по глава Осма „А” от ЗОП с предмет: „Ежедневна
доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и
учениците от І до ІV клас” във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна, финансирана със
целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на
децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от
І –ви до ІV клас
ДЕКЛАРИРАМ:
Че при изпълнението на обществена поръчката възлагана, чрез публична покана по глава
Осма „А” от ЗОП с предмет: „Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко,
зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” във Второ
ОУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна, финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV клас
няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител(и).
(ненужното се зачертава)
2. Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са следните:
Подизпълнител № 1: .………................................................................................…………
(наименование на подизпълнителя)
Работата му ще обхваща следните дейности (посочват се видовете работи от
предмета на обществената поръчка):
..............…………………………..............................................................................…………
със съответстващ дял ............. % от стойността на обществената поръчка.
Подизпълнител № 2: .………................................................................................…………
(наименование на подизпълнителя)
Работата му ще обхваща следните дейности (посочват се видовете работи от
предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………
със съответстващ дял ............. % от стойността на обществената поръчка.
3. Ще нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочения
подизпълнител /посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и
работа.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Забележка: В срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в
офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора
или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е
нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП.

	
  

Дата

________/ _________ / ____

Подпис на лицето, представляващо участника

________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

________________________

5.6А Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
(образец № 6А)
ОБРАЗЕЦ № 6А
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
Долуподписаният /-ната/
с
лична карта №
, издадена на
от
, с ЕГН
,в
качеството ми на
_________________________ (посочете в какво качество представлява
подизпълнителя) на
(посочете наименованието на подизпълнителя), с ЕИК (БУЛСТАТ)............................., със
седалище и адрес на управление
..............................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласие за участие на ______________________________ (посочете наименованието

на подизпълнителя) като подизпълнител при изпълнение на обществена поръчката,
възлагана чрез публична покана по глава Осма „А” от ЗОП с предмет: :„Ежедневна
доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и
учениците от І до ІV клас”във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”, финансирана със целеви
средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І –ви до
ІV клас
на ...............................................................................................................................................	
  
(наименование на участника)
2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията на
процедурата, одобрена от възложителя.
3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се
явим като участник в горепосочената процедура.
За липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), прилагам декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП- Образец № 3А
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата
Подпис на лицето, представляващо подизпълнителя
Печат на участника (ако е приложимо)

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________

5.7. Техническо задание (образец № 7)
ОБРАЗЕЦ № 7
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
:„Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове за
децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”,
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане
храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на
учениците от І –ви до ІV клас
1. Описание на поръчката
Доставката на на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове са предназначени
за обезпечаване здравословното хранене на децата от ПГ и учениците от І до ІV клас”във
Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”, финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските
градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV клас
Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските
градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на
Министерството на образованието, младежта и науката".
В рамките на настоящата обществена поръчка се предвиждат доставки на пакетирани
закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове, съгласно обявеното примерно меню и Закона за
храните, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена
от Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.63/2009г.) и Наредба № 9/16.11.2011
г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в
детските заведения и училищата, издадена от Министерството на земеделието и храните
(Обн. ДВ. бр.73/2011г.
2. Количества
Количествата доставки се определят от Възложителя по периодични заявки в зависимост
от конкретните нужди.
Обемът на поръчката е съобразно броя на децата от ПГ и учениците от първи до четвърти
клас, който е 427. Количествата за доставките са прогнозни, на база брой учащи се към
01.12.2014 г. Възложителят си запазва правото да не възложи изпълнението на всички
количества.
Възложителят ще заявява необходимите количества пакетирани закуски, мляко, зеленчуци
и/или плодове до изтичане срока на договора.
3. Срок за изпълнение на поръчката
Договорът за обществена поръчка се сключва за срок до 31.12.2015 година, считано от
датата на подписването му.
Поръчката се осъществява чрез периодични доставки по конкретни заявки на
Възложителя. Времето за доставка е до 08.30 часа на база заявена доставка до 16.00 часа на
предходния ден, по телефон, факс или имейл. При конкретна заявка и по взаимно съгласие
на страните може да се уговаря и друг срок.
4. Място на изпълнение на поръчката

Мястото на изпълнение на поръчките е гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, Второ ОУ
„Н.Й.Вапцаров”, след предварително подадена заявка от страна на Възложителя.
5. Опаковка, транспорт и съхранение.
Фабричната опаковка е задължение на доставчика. Тя трябва да предпазва стоката от
външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад и да отговаря на
всички нормативни изисквания , а именно изискванията на Закона за храните, Наредба №
37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от Министерството
на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.63/2009г.) и Наредба № 9/16.11.2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
училищата, издадена от Министерството на земеделието и храните (Обн. ДВ.
бр.73/2011г.).
Закуски и мляко, които са пакетирани от техния производител, следва да се доставят от
участника, на когото ще бъде възложено изпълнението на тази поръчка, в оригинална
неразкъсана опаковка, етикетирани на български език, от който да е видно кой е
производителя, дата на производство, срок на годност и всички други реквизити на
етикирането, изисквани от Закона за храните и Наредба за изискванията за етикетирането
и представянето на храните (Обн. ДВ. бр..62 от 28 Юли 2000г ).
6. Изисквания към стоките.
Доставените стоки трябва да отговарят на законовите изисквания и изискванията на
Възложителя.
В съответствие с това доставяните закуски, мляко, зеленчуци и /или плодове следва да
отговоряват на минималните изисквания за качество, предвидени в тях.
Всички поръчани стоки следва да отговарят на всички нормативни изисквания:
Ø Закон за храните;
Ø Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните;
Ø Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците,
издадена от Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.63/2009г.);
Ø Наредба № 9/16.11.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата,
издадена от Министерството на земеделието и храните както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Обн. ДВ.
бр.73/2011г.)
Ø Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци;
Ø Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на
населението;
Ø Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в
храните;
Ø Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за
чистота на добавките, предназначени за влагане в храни;
Ø Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества
замърсители в храните;
Ø Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата
действаща нормативна уредба относно производството, преработката и
търговията с хранителни продукти.

Ø Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (Обн.
ДВ. бр..62 от 28 Юли 2000г ).
Всяка доставена партида Закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове трябва да бъде
придружена със съответните сертификати за качество и произход и да са в срок на годност,
съгласно изискванията на Закона за храните (Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г.) и
подзаконовите нормативни актове към него.
Няма да се допускат доставки на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове с генетично
модифицирани храни.
Когато се доставят закуски с вложени в тях млечни продукти или доставената напитка е
мляко, няма да се допуска в продуктите да се съдържа растителна мазнина.
7. Определяне на цената на поръчката.
Предложена от участника крайна цена за закуска в лева и следва да бъде определена на
база един храноден на едно лице.
Стойността на предложената цена за един храноден на едно лице се определя от участника
на база себестойността на храната, която включва основните разходи за производството и
реализацията й, отчетени от Изпълнителя. Включват се също данък добавена стойност,
реализираната печалба, доставка франко получател. Участниците са длъжни да оферират
цената си на база предложените от тях месечни менюта с конкретни видове закуска, мляко,
зеленчуци и/или плодове.
Еденичните цени, които участникът предлага се формират на база изчислени по общо
количество за целия период на договора не могат да надхвърлят прогнозната стойност на
поръчката, посочена от Възложителя.
8. Критерии за възлагане на поръчката
Офертите се оценяват по критерий: икономически най-изгодна оферта.

	
  
	
  

5.8 Техническа оферта (образец № 8)
ОБРАЗЕЦ № 8

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за изпълнение на Обществена поръчка възлагана, чрез публична покана по глава Осма „А”
от ЗОП с предмет:	
  :„Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците
и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас”във Второ ОУ
„Н.Й.Вапцаров”, финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г.
за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV клас
От ................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление.................................................................................
(улица, град, община)
.......................................................................................................................................................
представлявано от ............. ......................................................................................................
(име/длъжност)
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящата оферта предлагаме да изпълним поръчка с предмет: :„Ежедневна
доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и
учениците от І до ІV клас”във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”, финансирана със целеви
средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І –ви до
ІV клас
След запознаване с условията за възлагане на обществена поръчка чрез публична
покана заявяваме:
1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката,
както и с изискванията за изготвяне и представяне на офертата, и заявяваме, че ги
приемаме.
2. При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме / предвиждаме
(вярното остава) участие на подизпълнител, който ще изпълни следните видове
работи.................................................................................................................................................
...........

Делът на участие на подизпълнителя е ..............% от обществената поръчка. В съответствие
с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП представяме всички необходими документи за
посочения подизпълнител.
1. Предлаганата от нас концепция за доставка на закуски: Нашето конкретното
предложение за изпълнение на поръчката е:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................
(предлаган начин за изпълнение, наличие на директни търговски връзки с производители,
организиране на раздаването на доставените закуски, съобразно учебния процес и т.н)
4. Съгласни сме срока на плащане да е до 15-то число на месеца,	
  следващ отчетния.
5. Задължаваме се за срока на действие на сключен с Вас договор да доставяме всеки
учебен ден необходимия брой закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове един път дневно:
сутрин - дo 08.30 часа.
6. Задължаваме се да заменим некачествена закуска, мляко, зеленчук и/или плод след
получаване на рекламация от Възложителя в срок от …………….. (……………) минути.
7. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
ни до изтичане на 12 (дванадесет) месеца включително от крайния срок за получаване на
офертите.
8. Предлагаме следното примерно месечно меню, изготвено по Приложение № 1 на
Възложителя.
9. Предлагаме следния асортимет на закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове,
изготвен по Приложение № 2.
Приложение:
1. Примерно месечно меню, изготвено по Приложение № 1 на Възложителя, неразделна
част от техническата оферта.
2. Асортимента на предлаганите закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове по
Приложение № 2 на възложителя, неразделна част от техническата оферта.
	
  

Дата

________/ _________ / ______

Подпис на лицето, представляващо участника

__________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

__________________________

ОБРАЗЕЦ № 9
5.9 Ценово предложение (образец № 9)
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за изпълнение на Обществена поръчка , възлагана чрез публична
покана по глава Осма „А” от ЗОП с предмет: :„Ежедневна доставка на пакетирани
закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV
клас”във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”, финансирана със целеви средства от ДБ по
ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните
групи в детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV клас
От ................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление........................................................................................,
(улица, град, община)
.......................................................................................................................................................
представлявано от.............. .......................................................................................................,
(име/длъжност)
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознах с документацията за участие в процедура за изпълнение на
Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по глава Осма „А” от ЗОП с
предмет: :„Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или
плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас”във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”,
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане
храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на
учениците от І –ви до ІV клас
, заявявам следното:
1. Предлагам единична цена за доставка на един брой пакетирана закуска,
напитка /или плод за едно дете/ученик за децата от ПГ и от І до ІV клас във Второ ,
съгласно условията на документацията за участие,
в размер на ............................. (словом .......................) лв с ДДС.,
в размер на ............................. (словом .......................) лв без ДДС.
цената посочена от участника трябва да е в интервала от 0,45 лв. до 0,48 лв. с ДДС

2. Така предложената цена включва всички разходи по доставката и е франко сградата на
Второ ОУ «Н.Й.Вапцаров» с административен адрес: гр.Варна, район “Младост”,
ж.к.”Възраждане”.
3. Предложената единична цена за доставка е окончателна и не подлежи на увеличение,
като посочената цена включва всички разходи по изпълнението.
4. Плащането на цената за доставка се извършва при условията на договора за възлагане на
обществена поръчка.
5. Срок на валидност на офертата е 90 дни.

Дата

________/ _________ / ______

Подпис на лицето, представляващо участника

__________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя],
Регистрация: [данни за регистрацията]
регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],
Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или
друго качество]
с БУЛСТАТ/ЕИК […],
адрес за кореспонденция: […………………], участник в процедура за изпълнение на
Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по глава Осма „А” от ЗОП с
предмет: :„Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или
плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас”във Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”,
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане
храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на
учениците от І –ви до ІV клас
ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО МЕНЮ
за закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове
№

Ден от седмицата
1-ва седмица

1.

Понеделник

2.

Вторник

3.

Сряда

4.

Четвъртък

5.

Петък
2-ра седмица

1.

Понеделник

2.

Вторник

3.

Сряда

4.

Четвъртък

5.

Петък
3-та седмица

Вид закуска

Грамаж

Бр.

Единична
цена с ДДС

1.

Понеделник

2.

Вторник

3.

Сряда

4.

Четвъртък

5.

Петък
4-та седмица

1.

Понеделник

2.

Вторник

3.

Сряда

4.

Четвъртък

5.

Петък

Дата

________/ _________ / ______

Подпис на лицето, представляващо участника

__________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АСОРТИМЕНТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ
закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

Дата

________/ _________ / ______

Подпис на лицето, представляващо участника

__________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

__________________________

5.10 Списък на договорите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано от крайната дата за получаване на оферти
(образец № 10)
ОБРАЗЕЦ №10
СПИСЪК
на договорите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните три години,
считано от крайната дата за получаване на оферти
от ...........................................................................................................................
(наименование на участника)
участник в процедура за обществена поръчката за доставка, възлагана чрез публична
покана по глава Осма „А” от ЗОП с предмет: „Ежедневна доставка на закуска, мляко,
зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” във Второ
ОУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна, финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г. За подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV клас
№ Предмет на
по договора
ред

Начална и крайна
дата на
изпълнение на
договора

Стойност в
лева без
ДДС

Кратко
описание
на
извършени
те
дейности

В качеството на:
[главен
изпълнител;
участник в
обединение;
подизпълнител]

Възложител
– адрес,
телефон,
факс,
електронна
поща

1.
2.
3.
…
…
n
Приложения: Удостоверения, издадени от получателите за извършената доставка или
от компетентен орган, или участникът посочва публичен регистър, в който е
публикувана информация за доставката.
Дата

_____ / ____ / _______

Подпис на лицето, представляващо участника

___________________

Печат на участника (ако е приложимо)
Забележки:
1. Под „договори сходни с предмета на настоящата обществена поръчка„ се
разбира - договори по доставки на хранителните продукти предмет на поръчката в обекти
от социалната, здравната или образователна система 	
  
2. В случай, че участникът участва като обединение Образецът се попълва и представя
само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за
подбор.

5.11 Проект на договор за доставка (образец № 11)

ОБРАЗЕЦ № 11

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ ……………………../…………… г.

Днес, …………... г. в гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Младост” между:
1. Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с адрес: 9020, гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, Булстат
175779618 представлявано от Иванка Радославова Николова - Директор и Ваня Петрова
Маркова – гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
и
2. ……………………………………………………………………………………………… със
седалище и адрес на управление:……………………………………………………….
представлявано от ……………………………………………………………………………
кратко наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ и
във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, с
предмет: „Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или
плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас”, финансирана със целеви
средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І –ви до
ІV клас , се сключи настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава
периодично – всеки учебен ден за срока на договора да извършва доставка на посоченото
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, като осигури и обезпечи превоз и товаро- разтоварни дейности
за своя сметка и при пълно спазване на условията и изискванията по настоящия договор на
готови за консумация закуски за учениците от І-ви –IV-ти клас и децата от ПГ срещу
единични цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от
настоящия договор, която цена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати.
(2) Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за закуска) трябва да
бъде в съответствие с изискванията на всички нормативни актове на българското и
европейско законодателство, свързани с приготвянето и реализация на храните :
1. Закона за храните;
2. Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;
3. Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците;
4. Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните;
5.Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци;

6.Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на
населението;
7.Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в
храните;
8.Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за
чистота на добавките, предназначени за влагане в храни;
9.Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества
замърсители в храните;
10.Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата
действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с
хранителни продукти.
11.Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (Обн.
ДВ. бр..62 от 28 Юли 2000г ).
12. Храната да е приготвена по рецепти от „Сборник рецепти за ученическите
столове и бюфети”, одобрен от МЗ с писмо № 74-01-73/28.06.2012
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава приготвяните и/или доставяни от него храни да
съответстват на необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и
съхранение според всички приложими нормативни актове, както и да предостави
утвърдено от технолога меню за съответната седмица.
(4) Предлаганите натурални сокове да бъдат с 100 % плодово съдържание.
(5) Млякото, млечните продукти и хляба да са произведени по БДС или
еквивалентно.
(6) Доставката на готовата за консумация храна, е необходимо да включва
следното:
Сутрешна закуска за учениците от първи до четвърти клас и децата от ПГ,
прогнозен брой ученици – 427, прогнозен брой учебни дни – 160 за 2015 г.
Конкретният брой ученици за всяка ежедневна (за учебен ден) доставка ще се
уточнява по реда на ал. 8.
(7) Доставката на храна се осъществява всеки учебен ден от седмицата до 8.30 ч.
в съответния ден;
(8) Броят ученици, за които се доставя закуска, се заявяват от определен от
директора служител, предходния работен/учебен ден преди извършването на доставката до
16.00 часа.
(9) Доставката на храната да се извършва в кетъринг опаковки, съобразени с
Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и с хигиенните изисквания на
оправомощените държавни органи.
(10) Доставената храна да бъде съпроводена с документ за качество.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да въведе отчетни документи за ежедневно
отчитане на дейността - стокова разписка ,на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отразил датата,
вида на закуска, бройката и часа на доставката.
(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ увеличаване или
намаляване на количествата на доставяната храна по ал. 7, според броя на децата и
учениците, които ще се хранят.

(13) Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан
произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за
безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните,
ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р
България законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на
Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в
съответствие с нормативни изисквания.
(14) Ежедневно комисия, назначена със заповед на директора контролира
количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене на децата.
(15) При установяване на доставена храна, която не отговаря на технически
спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни
актове, директорът на училището (възложител), или друг служител, определен от него, има
право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне на
храна, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество, начин на доставяне
на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите
нормативни актове. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно и
своевременно, в срок ……………… (словом:…………..) минути от съобщаването на
рекламацията, да достави храна, която напълно съответства на техническите
спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни
актове. В този случай транспортните разходи за неприетата доставка са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица имат право:
1. да получават доставената готова храна за консумация, според утвърденото меню и
съответстващи на всички договорни условия по чл. 1 от настоящия договор, в определения
срок;
2. да проверяват дали доставените готови за консумация храни съответстват на
изискванията по т. 1;
3. да откажат приемането на доставени готови за консумация храни, ако не съответстват на
някое от условията по чл. 1 от настоящия договор и да направят рекламация;
4. в случаите по т. 3 да изискат изпълнение съобразно изискванията на чл. 1 от договора,
без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи плащане на транспортни разходи за неприетата доставка;
5. да получат фактура за дължими плащания, съгласно условията и изискванията по
настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща извършените доставки
ежемесечно, в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетния по банкова сметка,
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Фактурата се представя за приетите доставки през
предходния месец.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица са длъжни да съобщят на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите възражения незабавно, щом открият посочените в ал. 1, т. 3
несъответствия (недостатъци), включително и ако ги открият след приемането на
доставени готови за консумация храни.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената на доставката в срока и при
условията по чл. 2, ал. 2.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да доставя хранителните продукти по вид и количество, посочени в утвърденото
седмично меню, съответстващи на всички приложими български и европейски нормативни
стандарти, регламентиращи изисквания към хранителните продукти и готовите за
консумация храни, които се доставят за консумация на деца от подготвителни групи и на
ученици в училищни столове за хранене;
2. Да доставя готовите за консумация храни в училището.
3. Да доставя само храни, които са произведени единствено в обекти, отговарящи на чл. 12
от Закона за храните, и регистрирани по чл. 12, ал. 2 от ЗХ;
4. Да доставя готови за консумация храни, които са в съответствие с добрите практики за
производство и търговия с храни, системата за управление на безопасността на храните,
системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или съответните
процедури, основани на нейните принципи, а също технологичната документация,
въведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или търговеца или производителя, от които ги е купил;
5. Да доставя храни, които в приложимите случаи са етикетирани и опаковани, съгласно
изискванията на Закона за храните и приетите въз основа на него приложими нормативни
актове;
6.Да доставя готови за консумация храни, които притежават по-дълъг срок на годност,
считано от деня на доставката;
7. Да доставя готовите за консумация храни в определени в чл. 1, ал. 7 от договора срок;
8. Да доставя готовите за консумация храни с негови собствени или наети превозни
средства, отговарящи на нормативните изисквания за превозване на хранителни продукти
в Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните.
9. Да представи на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица фактура за доставените през
предходния месец при условията на точки 1 – 8 и приети готови за консумация храни;
10. В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от договора, да достави отново готови за консумация
храни в определения в настоящия договор срок (чл. 1, ал. 15), като спази задълженията си,
визирани в чл. 1 и чл.4, т.1 – 9, без да му се дължи плащане на транспортни разходи за
неприетата доставка;
ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) 1. Единичната цена на доставяния продукт е ……………. лв. с вкл. ДДС
2. В цената по т.1 е включена стойността на продукта, разходите за опаковка и транспорт
до мястото на изпълнение.
3. До 5-то число на месеца следващ отчетния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за извършените доставки.
4. Към фактурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага месечна справка за реално извършената
доставка, изготвена въз основа на дневните отчетни карти и съдържа броя и вида на
месечните закуски.
5. Плащането се извършва до 15-то число на месеца следващ отчетния, по банков път……………………………………………………………………………………………….

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 6. При виновно неизпълнение на задължения по този договор всяка от страните
дължи обезщетение за причинени вреди, съгласно разпоредбите на гражданското
законодателство.
Чл. 7. (1) Обезщетение не се дължи за неизпълнение или забава, когато са
причинени от непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от
БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолимата сила.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на
неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то
може да бъде преодоляно.
VІ. ДЕЙСТВИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 8. (1) Настоящият договор се сключва от …………….. г. до 31.12.2015г.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане срока на неговото действие;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. с тримесечно писмено предизвестие, чийто срок започва да тече от датата на
получаването му;
4. при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
5. при евентуално преустановяване на получаваната субсидия съгласно Постановление №
308 от 20 декември 2010 година.
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие,
ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да
изпълни своите задължения.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, когато
два или повече пъти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 4, т. 10 от
договора, с изключение на случаите, когато лошото качество се дължи на непреодолима
сила, доказана по реда на чл. 7, ал. 2 от договора.
(3) Ако прекратяването на договора в случаите на ал. 1 и 2 е с предизвестие, то е с
едномесечен срок и трябва да е в писмена форма.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора по реда на чл. 10, когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 2, ал. 2 от договора, в срок до 30
(тридесет) дни след падежа.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 12. Адресите за кореспонденция на страните са тези, посочени в началото на
договора. При промяна на своя адрес, всяка страна се задължава да уведоми другата за
новия си адрес в тридневен срок от промяната.
Чл. 13. За неуредените случаи в този договор, възникнали по повод
регламентираното с него правоотношение, се прилагат нормите на Закона за обществените
поръчки, Закона за задълженията и договорите, както и на други приложими нормативни
актове на българското законодателство.

Чл. 14. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Предложена цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагане на
настоящата поръчка;
2. Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагане на
настоящата поръчка.
Договорът се състави и подписа в три еднакви екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
....................................
/Ив.Николова/
Директор на Второ ОУ
„Н.Вапцаров” – Варна

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
…………………………
/В.Маркова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
......................................

