ОБРАЗЕЦ № 1

Опис на документите и информацията,
съдържащи се в офертата, подписан от участника
Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Детска градина-143…“Щурче“……………..
Описание на приложения документ
№

Вид на документа
(оригинал или
заверено копие)

От стр. …. до
стр. ....

Забележка: участниците могат да добавят редове в зависимост от тяхнната конкретна оферта

Дата: ………………2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

ОБРАЗЕЦ № 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет:
”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина
№ 143…“Щурче“……………………………………….
1. Наименование на участника: ..................................................................................
2. Фирмени данни на участника:

ЕИК .............................................
БУЛСТАТ .....................................
Идентификационен № по ДДС …………………..

3.Адрес:….............................................................................................................. (пощенски
код, населено място, община, квартал, улица №, бл., ап.)
телефон: ...................................
мобилен телефон: .........................
факс: .........................................
електронен адрес: ......................................
Забележка: В случай че участникът е обединение, информацията по т. 1-3 се попълва
за всеки участник в обединението
4.Лица, представляващи участника по учредителен акт:
.......................................................................................................................................................
(трите имена),
ЕГН……………................…, лична карта №......................................, издадена на ...............
от ......................................, адрес……………………………………………………………….
Участникът се представлява заедно или поотделно от следните лица:
1. ...................................
2. ...................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка, възлагана чрез
събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Детска градина №143 „Щурче“……………….. при условията, посочени
от Възложителя в обявата и техническата спецификация и приети от нас.
2.Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай
че същата ни бъде възложена

Дата: ………………2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

ОБРАЗЕЦ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за предоставяне на капацитет от трети лица
Долуподписаният/ната/……………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ............................, издадена
на…………………..от МВР…….…………………, с постоянен
адрес:……………………………………….……, в качеството си на
…………………………… (изписва се длъжността), на ………………………….. (фирма,
наименование), ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление:
……………………………………………………..…….......,
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска
градина№143 „Щурче“………………
ДЕКЛАРИРАМ:
1.

От

името

на

представляваното

от

мен
дружество:
на основание чл. 65
предоставя
капацитет/ресурси
на
на който сте подизпълнител) при изпълнение

…………………………………….(посочете юридическото лице, което представлявате)

от

ЗОП

изразявам

съгласието

да

......................................................................(посочете участника,

на горепосочената поръчка.
2. Капацитетът/ресурсите, които ще предоставя са:
.......................................................................................................................................................
(избройте конкретните ресурси, които ще бъдат предоставени на участника)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ..................2018г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………
(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният/ната/……………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ............................, издадена
на…………………..от МВР…….…………………, с постоянен
адрес:……………………………………….……, в качеството си на
…………………………… (изписва се длъжността), на ………………………….. (фирма,
наименование), ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление:
……………………………………………………..…….......,
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина
№ 143 „Щурче“…………………………………..
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваното от мен дружество е /не е (ненужното се зачертава) регистрирано
в
юрисдикция
с
преференциален
данъчен
режим,
а
именно:
……………………………………………………………………
2. Представляваното от мен дружество е / не е (ненужното се зачертава) свързано с
лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:
…………………………………………………………………………………………………..
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. … от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящия документ подлежа
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..................2018г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………
(подпис и печат)

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се
представя от едно от лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП.
Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в
списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и
действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в
сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни
собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския
съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за
действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и
други произведения.

ОБРАЗЕЦ № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............…......…
(трите имена)

л.к. №……………..…, издадена на ....…………..год. от ……..….…… гр……........……....
с адрес: гр. ………………………………….., община …………………………………....….
ул. …………………..…………………......№……, бл.№……...........……, ап. ………, ет. …
В качеството си на представляващ…………….………………………..........………………
(наименование на участника в настоящата поръчка)

ЕИК:………………..........…, със седалище и адрес на
управление:……………...........….….....................................................................................,
участник в обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Детска градина №143 „Щурче“……………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на
тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна.
3. Не е / е налице (невярното се зачертава) конфликт на интереси, който не може да
бъде отстранен.
*„Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица
извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената
поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за
който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с
възлагането на обществената поръчка.
*Забележка: Декларацията се подписва от всички лица по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
В случай че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.

Дата: ..................2018г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………
(подпис и печат)

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП
Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............…......……
(трите имена)

л.к. №……………..…, издадена на ....…………..год. от ……..….…… гр……........……...
с адрес: гр. ………………………………….., община………………………………....….....
ул. …………………..…………………......№……, бл.№……...........……, ап. ………, ет. …
В качеството си на представляващ…………….………………………..........………………
(наименование на участника в настоящата поръчка)

ЕИК:………………..........…, със седалище и адрес на
управление:……...….…..............................................................................................................
.....................................,
участник в обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Детска градина №143 „Щурче“…………………………………………….
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се
отнася до конкретния участник):
а) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за
същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
в) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
г) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но
размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена
финансова година.Декларирам, че размерът на горепосочените задължения е
..................... лв., а размерът на годишния общ оборот за последната приключила
финансова година е ...........................
2. По отношение на представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност
по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

3. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с
невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор;
4. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща
се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;
*Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да
представлява участника.
В случай че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.

Дата: ..................2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………
(подпис и печат)

Образец № 7
СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ
по член 64, ал.1, т. 2 от ЗОП на основните договори за доставка на
хранителни продукти, през последните три години, считано от крайната дата за
получаване на оферти
Долуподписаният/ната/……………………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ...................... издадена
на…………………..от
МВР…….………
с
постоянен
адрес:………………………………… в качеството си на ……………………………
(изписва се длъжността), на ………………………….. (фирма,
наименование),
ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление: …………………………………………………….
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска
градина№143 „Щурче“……………………………………………………………….
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник е изпълнил през последните три години от
датата на подаване на офертата, следните договори за доставки с предмет, еднакъв или
сходен с предмета на обществената поръчка, както следва:

№

Договор и
предмет

Място на Стойност
доставка на договора

Срок на
Главен
започване и
изпълнител приключван
е на
(да/не)
договора

Възложител
/Лице за
контакти и
телефон/

Забележка: Добавете редове ако е необходимо.
Прилагам следните удостоверения, издадени от получателите на доставките,
респ. публичните регистри, в които е публикувана информация за доставките:
…………………………………………………..
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни
Дата: ..................2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………
(подпис и печат)

Образец № 8
СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ
по член 64, ал.1, т. 4 от ЗОП на транспортните средства
Долуподписаният/ната/……………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ............................, издадена
на…………………..от
МВР…….…………………,
с
постоянен
адрес:………………………в качеството си на ……………………………
(изписва
се
длъжността), на ………………………..............
(фирма, наименование), ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………..
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина
№143 „Щурче“……………………………………….
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
За изпълнение на настоящата обществена поръчка имаме на разположение
следните транспортни средства за осъществяване на превоз на хранителни продукти
съгласно изискванията на Възложителя:

Вид и марка
транспортно
средство

Държавен
регистрационен
номер

№ на
Видове храни, за
удостоверение за които е регистр.
регистрация на
транспортното
трансп. средство
средство в
за превоз на
ОДБХ
храни

Собствено или се
ползва на друго
правно основание

Приложение: Копие на удостоверение за регистрация на транспортното средство от
органите на БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните) за превоз на
хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни
продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и
яйчни продукти в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва,
заверено „вярно с оригинала”, както и документи, удостоверяващи правото на ползване на
същите.

Дата: ..................2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………
(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/ната/……………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ............................, издадена
на…………………..от МВР…….…………………, с постоянен
адрес:……………………………………….……, в качеството си на
…………………………… (изписва се длъжността), на ………………………….. (фирма,
наименование), ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление:
……………………………………………………..……......., - подизпълнител на участник
в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с
предмет:
”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина
…143 „Щурче“………………………………..
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От
името
на
представляваното
от
мен
юридическо
лице
........................................................(наименование,
ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам
съгласието да участваме като подизпълнител на
.....................................................(наименование на участника в процедурата, на който
лицето е подизпълнител)при изпълнение на обществена поръчка с предмет: ”Доставка
на хранителни продукти
за
нуждите на
Детска градина
№143
„Щурче“………………………….
За Обособена позиция№……………………………………………………………………..
(изписва се номерът и наименованието нa обособената/ите позиция/и, за която/които участникът
подава оферта)

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще
бъдат изпълнени от подизпълнителя)
3. Запознати сме с разпоредбата, регламентирана в Закона за обществените
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнителив офертата на
посочения по-горе участник, нямаме право да се явим, като участник в горепосочената
процедураи да представим самостоятелна оферта.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................2018г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………
(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за ползване на подизпълнители
Долуподписаният/ната/……………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ............................, издадена
на…………………..от МВР…….…………………, с постоянен
адрес:……………………………………….……, в качеството си на
…………………………… (изписва се длъжността), на ………………………….. (фирма,
наименование), ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление:
……………………………………………………..……......., – в качеството на участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : ”Доставка на хранителни
продукти за нуждите на
Детска градина № 143……“Щурче“…………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
Участникът……………......................…………...............………….. когото представлявам:
(посочете фирмата на участника)
1. при изпълнението на настоящата обществена поръчка няма да използва/ ще
използва (ненужното се зачертава) подизпълнители ;
2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ..........................................................................
(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са
запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;
3. делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде
общо ...............% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на подизпълнител
1 .......................................................... (изписва се името на първия подизпълнител)
ще бъде .........% от общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител
2 .................................................................... (изписва се името на втория
подизпълнител) ще бъде .........% от общата стойност на поръчката и така нататък за
всички подизпълнители.
4. конкретната част от предмета на поръчката, която ще изпълни подизпълнител
1 ...................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде .........
(посочва се вида работа), подизпълнител
2 ............................................... (изписва се името на втория подизпълнител) - и така
нататък за всички подизпълнители.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..................2018г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………
(подпис и печат)

Образец № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно чл. 39, ал. 3,
т. 1, б. „в” от ППЗОП
Долуподписаният/ната/……………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ............................, издадена
на…………………..от МВР…….…………………, с постоянен
адрес:……………………………………….……, в качеството си на
…………………………… (изписва се длъжността), на ………………………….. (фирма,
наименование), ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление:
……………………………………………………..…….......,
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина
…143 „Щурче“……………………..
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще спазвам
условията на поръчката и приемам условията в проекта на договора за възлагане на
обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Детска градина …№143 „Щурче“…………………………………………………………

Дата: ..................2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………
(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 12

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Долуподписаният/ата................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

представляващ .......................................................................................................,
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ...................................................................,
вписано в търговския регистър или ЕИК/Булстат ....................................................,
в качеството си на .................................................................................................
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Детска градина №143 „Щурче“…………………………..по обявената от Вас обява, а
именно:
1. Съгласни сме да извършим доставките до франко–складовата база на Детска
градина……143 „Щурче“…., периодично, за своя сметка, след получаване на заявка.
2. Гарантираме, че доставяните хранителни продукти в детското заведение ще
отговарят на техническата спецификация, изискванията за безопасност и качество,
регламентирани в европейското и националното законодателство, изискванията на
нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните и други
нормативни документи в областта на хранителните продукти.
2.1. Ангажираме се при изменение и/ или допълнение на законодателството в
областта на храните, изпълнението на поръчката да бъде съобразено с тях.
3. Гарантираме, че ще доставяме предлаганите хранителни стоки в добър
търговски вид. Доставките ще бъдат придружени от сертификати за произход,
сертификати за качество и означен срок на годност на продуктите, като остатъчен срок
на годност на хранителните продукти от датата на доставката е .................................%
(не по-малко от 75%).
4. Задължаваме се за срока на договора специализираните транспортни средства,
които ще използваме за изпълнение на поръчката да отговарят на санитарнохигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти и да притежават
удостоверения за регистрация на транспортното средство от БАБХ, за превоз на
хранителни продукти от животински произход.
5. Задължаваме се за срока на договора обектите, които ще използваме за
доставка на храните да притежават валидно удостоверение за регистрация от БАБХ,
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните.
6. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е 1 (една) година, считано от
датата на сключване на договора за изпълнение.

7. Декларираме, че сме запознати с условията на Възложителя и се задължаваме
да ги изпълняваме, като в нашето ценово предложение сме включили всички разходи,
свързани с качествено изпълнение.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Предлагам срок за реагиране в случай на рекламация на продуктите,
след подадена заявка, ....................................... часа*.
* Под срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията
на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към
момента на доставка и/или след извършването й се разбира срокът, включващ времето от
получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени несъответствия с изискванията на
Възложителя в количеството и/или качеството на хранителните продукти, до
окончателното отстраняване на тези несъответствия и подписване на двустранен
констативен протокол за действителното отстраняване на същите.

2. Предлагам срок за доставка на продуктите, след подадена заявка
................................. дни.
*Предложеният срок за доставка на продукта след заявка следва да бъде изписан
в дни, като най-дългият предложен срок не може да бъде повече от 3 дни след заявка.
*Оценени ще бъдат предложения, които са посочени с цял астрономичен час /без
дробни на часа или минути/.
Дата: ……………2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

ОБРАЗЕЦ № 13

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Долуподписаният/ата................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

представляващ .......................................................................................................,
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ...................................................................,
вписано в търговския регистър или ЕИК/Булстат ....................................................,
в качеството си на .................................................................................................
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с указанията за участие в избор на изпълнител за
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №143
„Щурче“……………………….. Ви предлагаме, нашето ценово предложение, а именно:
1. Предлаганият процент отстъпка от цените обявени в бюлетина на САПИ
ООД, към деня на подаване на офертата е: ….....
%,
словом:
............................................

*Базовата цена – обявена в периодичния бюлетин на “САПИ” ООД за
определения ден от съответния месец ще се актуализира на всеки 2 месеца за всички
хранителни продукти.
Предложеният процент отстъпка от определения участник за изпълнител на
поръчката ще се запази постоянен при последващи промени в цените обявени в
бюлетина на "САПИ" ООД през времето за изпълнение на поръчката.

Актуализация на цените ще бъде извършвана на всеки два месеца от
подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място
кандидат е длъжен да представи на възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с
фиксирана дата-към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще
са действащи/актуални/ през първия двумесечен период влизащ в сила от деня на
подписване на договора. На всеки два календарни месеца след подписването на
договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на “САПИ” ООД за
следващия период за негова сметка.

Дата: ……………2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….
ОБРАЗЕЦ № 14
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният/ната/……………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ............................, издадена
на…………………..от МВР…….…………………, с постоянен
адрес:……………………………………….……, в качеството си на
…………………………… (изписва се длъжността), на ………………………….. (фирма,
наименование), ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление:
……………………………………………………..…….......,
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска
градина№143 „Щурче“………………………

ДЕКЛАРИРАМ, че:
С подаване на настоящата сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде
................. (............................) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти,
посочен в обявата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ..................2018г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………
(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 15
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП
Долуподписаният/ната/……………………………………………………………….
с ЕГН.............................., притежаващ лична карта № ............................, издадена
на…………………..от МВР…….…………………, с постоянен
адрес:……………………………………….……, в качеството си на
…………………………… (изписва се длъжността), на ………………………….. (фирма,
наименование), ЕИК………………,
със седалище и адрес на управление:
……………………………………………………..…….......,
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина
№143 „Щурче“…………………………………….
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................2018г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………
(подпис и печат)

ДОГОВОР
ПРОЕКТ
№…………………………………..

Днес, ………………2018г. в гр.София, място на сключване на договора между:
ДГ-143 „ЩУРЧЕ“
[Наименование на възложителя],
[с адрес: с.Бистрица, ул.“Тинтява“ №6….със седалище и адрес на управление: р-н
„Панчарево“……….
[ЕИК ……..представлявано от… ……., в качеството на Директор............................. и
……………………… наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
[Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище
иадрес на управление на изпълнителя]
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен
код, представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя],
в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя],
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
Във връзка с проведена обществена обществена поръчка, чрез събиране на
оферти с обява и съгласно Протокол от .......................... 2018 г. на комисията, назначена
със Заповед № .........../........................ на директора на Детска градина
………………….както и на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, се се сключи този договор
за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Детска градина …143 „Щурче“………………………………….
при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва
периодичнидоставки на храни и хранителни продукти за нуждите на Детска градина
№ 143 „Щурче“……. описани съгласно Техническата спецификация - както и в
Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя неразделна част от Договора, и в
съответствие с изискванията на настоящия Договор.
1.2. Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя.
Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е
заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор
1.3. Доставките на хранителните продукти следва да бъдат изпълнени при
спазване изискванията на: Техническата спецификация за изпълнение на поръчката.
1.4. Когато по време на изпълнението на договора за обществена поръчка
настъпят нормативни изменения, водещи до промяна на изискванията спрямо

конкретни хранителни продукти и до несъответствие на оферираните хранители
продукти, то доставката на тези продукти се преустановява.
ІІ. ЦЕНА, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ
2.1. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер
на ……………… лева без ДДС и …………лева с ДДС.
2.2. Единичните цени на хранителните продукти се изчисляват на база цените по
представеният бюлетин от „САПИ“ ООД коригиран със съответния процент отстъпка
предложен от Изпълнителя с Ценовото му предложение - неразделна част от договора.
2.3. На всеки два
календарни месеца след подписването на договора,
Изпълнителят се задължава да осигурява бюлетина на “САПИ” ООД за следващия
период за негова сметка.
ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до [[…] (словом)]
число на месеца, следващ месеца на доставки на продуктите, за които се дължи
плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на
стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ),
подписан от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя и
съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния
месец продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура,
съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.
3.2. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по
следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:……………………………………….
Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени на банковата му сметка. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя
за тази промяна се счита, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова
сметка са надлежно извършени.
3.3. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията
по изпълнението и, определени в настоящия договор, Възложителят се освобождава от
задължението да плати цената на съответната доставка.
ІV. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
4.1. Настоящият договор влиза в сила от ………………….. и е със срок на
действие 1 (една) година, считано от датата на подписването му.
4.2. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените продукти в срок от
………….дни от получаването на заявката на Възложителя съгласно Техническото
предложение за изпълнение на Изпълнителя.
4.3. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок,
Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за закъснението, за
причините, довели до закъснението, и за възможностите и срока на доставка на
заявените продукти. Настоящата точка от договора се прилага единствено в условията
на форсмажорни обстоятелства.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място за изпълнение на обществената поръчка – франко складовата база на
Детска градина №143“Щурче“……………..В Заявката Възложителят ще посочва
продуктите и количествата за доставка.
5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху
Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ.
6.1. За дата и час на доставяне се считат датата и часа, на които стоките са
пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната стокова разписка.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.1.1.Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да
упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
7.1.2.Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на
Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените продукти или
количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа
за доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на.............
да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати договора, както и
право да получи неустойка.
7.1.3. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните
продукти за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички
изисквания (нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания
за съхранение и други) за превоз на хранителни продукти от съответния вид, за които
има издадено съответното удостоверение за регистрация на транспортно средство.
7.1.4.Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно
предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.
7.1.5.При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия
Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения
начин на плащане.
7.1.6.Изпълнителят се задължава да подписва лично или чрез надлежно
упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните
протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в
настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да
подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя
констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за
Изпълнителя. Констатации относно несъответствието на доставените продукти с
Техническото предложение, с Техническата спецификация или с изискванията за
безопасността на доставения продукт се вписват в протокола след извършване на
лабораторен анализ от Акредитиран орган.
7.1.7.Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените продукти
с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този
договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети
лица от несъответстващи продукти.
7.1.8.Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена
в необходимия срок (не по-късно от …….. преди желаната дата на доставката)
7.1.9.Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по
изпълнението на настоящия договор.
7.1.10. Изпълнителят е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от

сключване на настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен
срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на
изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл.
66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на
изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното
споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, заедно с доказателства,
че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
7.1.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за всички действия и/или
бездействия на своите подизпълнители.
VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
8.1 Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените продукти,
съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор.
8.2 Възложителят се задължава да приеме доставката на продуктите, предмет на
доставка, ако отговарят на договорените изисквания.
8.3 Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в
договореното време.
8.4 Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на
продуктите до посоченото в Договора място на доставка, в срок и без отклонения от
договорените изисквания.
8.5 Възложителят има право да получава информация по всяко време относно
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите,
предмет на Договора.
8.6 Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора
Продукти, при условията посочени в настоящия Договор.
8.7 Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на
несъответстващи с изискванията на Договора продукти, или съответно намаляване на
цената по реда и в сроковете, определени в този Договор.
8.8 Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато
Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация,
докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на
Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
8.9 Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му
представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители.
8.10 Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма
всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска
тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
ІХ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ.
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва стокова разписка, удостоверяваща,
че стоките от съответния вид, количество и качество са получени.
9.3. При констатиране на несъответствие към момента на доставка се съставя
протокол за констатиране на нередност.
Х. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ.

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря
на стандартите на производителя.
10.2. Към датата на доставката, срокът на годност на стоките, предмет на
настоящия договор е не по-малко от 75 % от остатъчния срок на годност.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на
тяхното пристигане или приемане остатъчния им срок на годност е по-малък от
посочения в т.10.2. от договора, както и ако стоките не са в необходимото качество, вид
на артикула и количество.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламации за:
а/ количество и некомплектност на стоките /явни недостатъци/ при тяхното
приемане;
б/ качество /скрити недостатъци/: при доставяне на стоки не от договореният
вид, посочен в т. 1.1. при приемането.
11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят на момента на
тяхното доставяне и приемане и след това, като за целта се съставя протокол. При
рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност, като
рекламацията се установява със същия вид протокол, като при необходимост се
придружава и от констативен протокол, издаден от независим контролен орган, за
което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
установените дефекти в момента на тяхното констатиране.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на
получените стоки, основанието за рекламация и конкретното искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.5. От момента на получаване на уведомлението за рекламация започва да тече
………………… срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия.
11.6. При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието на
продукт/и контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска
агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието
на Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на
рекламацията от Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ страните
по настоящия договор ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по
настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава
несъответствието на доставените продукти, разходите за изпитването, както и
стойността на продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай че
продуктите съответстват на договорените и нормативно установените изисквания,
Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на действително извършваните
разходи по анализите и доставката на продуктите, както и стойността на продуктите, за
които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация
Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и
условия, посочени на етикета.
11.7. Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества,
надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка.
11.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на
Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
12.1. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на настоящия договор и
българското гражданско и търговско законодателство.
12.2. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на
Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,1% стойността
на продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени
констатираните несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не
повече от 5% от цената на стоката, за която се отнася забавата.
12.3.При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане
по договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1% от дължимата
сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от размера на забавеното плащане.
12.4. При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на
Изпълнителя да отстрани констатирани несъответствия, продължила повече от …….
дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на
Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има
право на неустойка равна на 5% от разликата между прогнозната стойност на договора
по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
12.5. В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 1/един/ месец, чиято
основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право
да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5% от разликата
между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените
доставки в изпълнение на Договора.
12.6. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.
12.7. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по
следната банкова сметка …………………………………………………………………….
12.8. В случай,че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без
основание или преустанови заявяването на стоки обект на договора за период по- дълъг
от 1/един/ месец без основание, той дължи на Изпълнителя неустойка равна на 5% от
разликата между прогнозната стойност на договора и цената на извършените до
момента на прекратяване доставки.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията
си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.
13.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се
спира.

13.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на Договора.
13.5. "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, възникнали след
сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата
грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно
изпълнението при договорените условия, по смисъла на § 2. т.27 от ДР на ЗОП.
XIV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
14.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
- По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- С изтичане на уговорения срок;
- Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата;
- При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 дни;
14.2. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:
- При системни (три или повече пъти) в рамките на 30 дни:
(а) забавяне на доставка на продукти;
(б) забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия на продукти,
констатирани по реда на Договора;
(в) отказ за извършване на доставка;
(г) доставки на продукти с несъответствия с изискванията на Договора,
констатирани по реда на Договора;
- В случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е
посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител
е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия
Договор;
14.3. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.
14.4. Прекратяването влиза в силаслед уреждане на финансовите взаимоотношения
между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя
дейности по изпълнение на Договора.
14.5. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при
условията на чл. 116 от ЗОП
XV.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
/изискванията и условията на този раздел ще се ползват в случайте, кагато
Изпълнителят е предвидел използване на подизпълнители в офертата си/

15. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да
ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е
избран за Изпълнител.
15.1. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на
Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
15.2. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.
15.3. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за
изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.
15.4. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в
ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е
подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на
Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на
Възложителя.
15.5. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата
на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
-приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
-действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на Договора;
-при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
15.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят
заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
15.7. Разплащанията по предходния член се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането
Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или
част от тях като недължими.
15.8. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ХVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
16.1. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и
прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на
Закона за задълженията и договорите.
16.2. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между
страните и влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора,
тези уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на

нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки
между страните.
16.3. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия, не води до нищожност на други клаузи или на договора като цяло.
16.4. Настоящия договор не може да бъде променян или допълван освен по
изключение при спазване условията на ЗОП. Всички допълнително възникнали
въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се
решават от двете страни в духа на добрата воля с двустранни писмени споразумения,
които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл.
116 от ЗОП.
16.5. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и
правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
……………………………….
Телефон: ……………
Email:……………………………………….
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………………………………………………………………………………
Телефон: ……………………………………..
Email: …………………………………………
16.6. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този
Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в
писмена форма за действителност. Страните се задължават да се информират взаимно
за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и
лицата, които ги представляват.
16.7. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в
настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират
писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за
промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се
считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.
16.8. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана
пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор
се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за
получаване от адресата или по електронната поща на страните.
16.9. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по
настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
16.10. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация за изпълнение на поръчката;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката
3. Приложение № 3 – Ценово предложение
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра –
три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

