Приложение № 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез изпращане на покана до
определени лица, с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно

ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас за 2019/2020 учебна година на СУ „Христо
Ботев", гр. Русе", с включени електронно четими учебници съгласно чл. 3а, т. 2 от ПМС №
79, по обособени позиции Обособена позиция ....................;
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефони:
Факс:
E-mail адрес:
Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за всеки
участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно
(невярното се зачертава) от изброените лица:
Регистрация по ЗДДС:
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва

това в полето)
Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:……………………………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:......................................
1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас, за
изпълнение обществена поръчка с предмет "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІІ и VІІ клас
за безвъзмездно ползване от учениците в СУ "Христо Ботев"-гр. Русе, с включени електронно
четими учебници съгласно чл. 3а, т. 2 от ПМС № 79, за учебната 2019/2020 год. по обособени
позиции:
Обособена позиция .....................;
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за участие,
които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения
към документацията за участие проект на договор.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими
за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Дата:........................... г.

Управител/Представител: ....................................................
/подпис и печат/

Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящата оферта е подадена от …………………………………………………………………..
……………...………………….…………………………………………………….…………..………
/наименование на участника/
и подписано от
………………………….………………………………………………………………………………..
/трите имена и ЕГН/
…………………………………………………………………………………………………………..
в качеството му на
………………………………………….………………………………………………...........................
Уважаеми членове на Комисията,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет„Доставка на учебници и

учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас за
2019/2020 учебна година на СУ „Христо Ботев", гр. Русе",с включени електронно четими
учебници съгласно чл. 3а, т. 2 от ПМС № 79, по обособени позиции Обособена позиция
.....................; при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.
2. Срок на валидност на офертата ………. (……….. ) календарни дни (не по-малък от 45 календарни
дни), считано от крайния срок за получаване на офертата.
3. Предлагаме срок за изпълнение на предмета на поръчката: ………….. (…………) календарни дни,
считано от получаване на заявка от страна на възложителя, но не по-късно от 10.09.2019 г.
4. Изпълнението на доставката съответства на изискванията на действащата нормативна уредба относно
отпечатването и разпространението на учебници и учебни помагала.
5. Доставяните учебници и учебни помагала съответстват на утвърдените и одобрени от МОН списъци с
учебници и учебни помагала, които ще се ползват през учебната 2019/2020 г.
6. Доставените учебници и учебни помагала са нови, неупотребявани и надлежно окомплектовани.
7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с условията,
посочени в публичната покана.

Дата:…………….

…………………………………
/ подпис и печат/

Приложение № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно

ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас за 2019/2020 учебна година на СУ „Христо
Ботев", гр. Русе", с включени електронно четими учебници съгласно чл. 3а, т. 2 от ПМС №
79, по обособени позиции
Обособена позиция .....................;
ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената обществена
поръчка с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от

ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас за 2019/2020 учебна година на СУ „Христо Ботев", гр.
Русе", с включени електронно четими учебници съгласно чл. 3а, т. 2 от ПМС № 79, по
обособени позиции
Обособена позиция .....................;
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова
сметка:………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност), както следва
………………..…….. /……………………………………………………………../ лева без ДДС
………………..…….. /……………………………………………………………../ лева с ДДС

Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните учебници и учебни
помагала както следва:
№

Учебник/Учебно помагало

1.

Комплекти учебници и учебни помагала
за ………….

2.

Комплекти учебници и учебни помагала
за ………………

Брой
комплекти

Ед.цена
без
ДДС

Ед.цена
със
ДДС

- Срок за плащане: 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата от контрола при Община Русе и
привеждане на целевите средства от страна на общината и съставяне на приемо-предавателен протокол,
подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При
несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с
думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни помагала,
опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи франко седалището на
възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други разходи за изпълнение предмета на
поръчката, съгласно техническите изисквания на Възложителя за предлаганите учебници и учебни
материали.

Дата………..…………

Подпис и печат:…………………………

Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на …………………………………………................................................................................................ (посочете
наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за

безвъзмездно ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас за 2019/2020 учебна година на
СУ „Христо Ботев", гр. Русе", с включени електронно четими учебници съгласно чл. 3а, т. 2
от ПМС № 79, по обособени позиции
Обособена позиция .....................;
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл.
192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна.
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от
настоящата декларация, но съм реабилитиран.
(невярното се зачертава)
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Задължавам се да уведомява възложителя за всички настъпили промени в горепосочените
обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ………………. г.

Декларатор: ……………………….
(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на …………………………………………................................................................................................ (посочете
наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за

безвъзмездно ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас за 2019/2020 учебна година на
СУ „Христо Ботев", гр. Русе", с включени електронно четими учебници съгласно чл. 3а, т. 2
от ПМС № 79, по обособени позиции
Обособена позиция .....................;
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Участникът, който представлявам:
- Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по
седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
представлявания от мен участник е установен.
- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по
седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
представлявания от мен участник е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила
(невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
НК.
Дата: ………………. г.

Декларатор: ……………………….
(подпис, печат)

Забележка: На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата, които представляват
участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин,
декларацията се представя и в официален превод.

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП

Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на …………………………………………................................................................................................ (посочете
наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на

учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас
за 2019/2020 учебна година на СУ „Христо Ботев", гр. Русе", с включени електронно четими
учебници съгласно чл. 3а, т. 2 от ПМС № 79, по обособени позиции
Обособена позиция .....................;
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително
условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с данъци и осигуровки и
опазване на околната среда.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни
данни в настоящата декларация.

Дата: ………………. г.

Декларатор: ……………………….
(подпис, печат)

ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р

Рег. №…………./03.08.2018 г.
На основание чл. 194 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Днес 03.08.2018 г. в град Русе, между:
1. СУ „Христо Ботев“, БУЛСТАТ 000523989 , адрес град Русе, ул. Александровска № 3, представлявано
от Теодор Иванов Коцев – Директор, наричано по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
2. …………………………………………………………………………………………, наричан по-долу
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес на управление: гр………………………., ул.
………………………………………………………., с ЕИК по БУЛСТАТ ……………………………,
представлявано от ………………………………………………………………………………………………..,
на длъжност ………………………………., от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи и предостави
срещу заплащане учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в СУ „Христо
Ботев”-гр. Русе, за учебната 2019/2020 год., с включени електронно четими учебници съгласно
чл. 3а, т. 1 и т. 2 от ПМС № 79 по обособена позиция …………., описани в техническата
спецификация, които са неразделна част от договора.
(2) Фактурираните количества трябва да съответстват на количествата, посочени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в заявката.
(3) В общата цена се включват всички разходи по извършване на доставката по чл. 1, за целия
период на договора.
(4) Транспортът до мястото на изпълнение на поръчката се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е за
негова сметка.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на
действие до 10.09.2019 г.
(2) Договорът се счита за изпълнен при окончателна доставка на всички учебни помагала,
описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предмет на договора и съставяне на приемно - предавателния
протокол.
Чл.3. (1) Място на изпълнение на поръчката е съответното училище.
(2) Приемането и предаването на доставката се изпълнява с подписване на приемо – предавателен
протокол от МОЛ на училището и предоставяне на фактура.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение за доставката на
учебни помагала в размер на …………………………………………………………………………..……….. с
включен 20% ДДС , съгласно ценовата оферта по техническата спецификация.
(2) Плащането на заявените количества се извършва с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в срок до ………/…………………./ дни след одобряване на фактурата от контролния орган при Община
Русе и съставяне на приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни. Фактурирането се извършва
със следните данни:

IBAN: ……………………………………………….
BIC: …………………………..
Банка …………………………
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави учебниците и учебните помагала, предмет на
този договор, в съответствие със заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорените срокове, при точно спазване
на броя, качеството и вида им.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на задълженията си да получи
уговореното възнаграждение.
Чл.7. Рискът от случайното погиване или повреждане на учебниците и учебните помагала
преминава върху Възложителя от момента на предаването им.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1) да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави учебниците и учебните помагала, предмет на този
договор, без отклонения от договореното;
2) да прави допълнителни заявки на учебници и учебни помагала съгласно предмета на договора.
Допълнителните заявки се изпълняват по същия ред.
Чл. 9. След приемане на продукцията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена
съобразно клаузите на настоящия договор.
V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 10. Приемането се извършва от писмено упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който
проверява количеството и видимото качество на учебниците и учебните помагала в присъствието на упълномощен
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани отклонения от
съдържанието, дефектни коли или други установени скрити недостатъци.
Чл. 12. В случаите по чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на негодните или с
недостатъци екземпляри с такива, отговарящи на уговорените изисквания.
VI. ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ
Чл. 13. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не осигури част или цялото количество учебници и учебни
помагала в срока по чл. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на 1% за всеки ден
закъснение до датата на действителното предоставяне върху неосигуреното количество учебници и учебни
помагала. Неустойката се прихваща при окончателното плащане по настоящия договор.
Чл. 14. (1) В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той дължи неустойка в размер на 1% на ден
върху размера на забавеното плащане.
(2) В случай на неприемане в срок на готовата продукция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той дължи
неустойка в размер на 3% от стойността на фактурите за всеки ден забава на приемането.
Чл. 15. В случай че при констатирани недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не ги отстрани в уговорения срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 1% от цената на изпълненото с недостатъци за всеки
просрочен ден.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 16. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.
Чл. 17. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото
законодателство на Република България.

Чл. 18. Спорове, възникнали в хода на изпълнението на договора, се решават с писмени споразумения
между страните. При непостигане на съгласие спорът се решава от съда по реда на ГПК.
Този договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
Неразделна част към настоящия договор е представената ценова оферта по техническата
спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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