Приложения:
1. Списък на документите и информацията съдържаща се в офертата, подписан от
участника - Образец № 1;
2. Представяне на участника – Образец № 2;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1,т.1,2 и 7 от ЗОП – Образец № 3
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП – Образец № 4
5. Декларация по чл. 55, ал. 1, т.1-4 от ЗОП –Образец №5;
6. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и фиансовите
отношения с дружествата –Образец № 6;
7. Декларация за запознаване с условията на поръчката – Образец № 7;
8. Декларация по чл.66,ал.1 от ЗОП – за ползване /неползване на подизпълнител –
Обрлазец №8;
9. Декларация за съгласие за участие,като подизпълнител – Образец №9;
10. Декларация за приемане условията на проекта на договор- Образец №10
 Техническа спецификация / приложението от документацията се заверява с
подпис и печат на всяка страница от участника и се прилага в офертата/.
Списък на наличните собствени и наети обекти за
производствои търговия с храни – Приложение № 1;
Списък на транспортните средства с които участникът разполага
за изпълнение на поръчката – Приложение № 2;
Списък на персонала, които ще участва в изпълнението на
поръчката- Приложение № 3;
Декларация за въведена система за безопасност на храните или
сертификат за управление
 Предложение за изпъленние на поръчката – Приложение № 4;
 Ценово предложение по позиция № 1 - Приложение № 5;
 Меню – Спецификация по позиция № 1 – Приложениеи № 6;
 Ценово предложение по позиция № 2 – Приложение № 7;
 Меню – Спецификация по позиция № 2 – Приложение № 8;
 Оценъчен лист за определяне на Комплексната оценка на офертите на участниците
– Приложение № 9;
 Договор за възлагане на обществена поръчка –Проект- Приложение №10;
Забележка- В договора се попълват само административните сведения на
кандадата. Цената не се посочва в договора. Полагат се подпис и печат на всяка
страница.
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Образец №1
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника
№

Наименование на документа

Оригинал или
заверено копие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Дата……………….
(подпис и печат)

Управител / Представител: ...................................
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Образец № 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
до: ОУ“Н.Й.Вапцаров „ гр.Попово, Община Попово
от : ....................................................................................................................................................

(Наименование на участника)
с адрес на управление:
гр.....................................ул..............................................................................................№...........

тел......................................, факс.........................................................,
e-mail..................................................
ЕИК / БУЛСТАТ .............................
Дата и място на регистрация по ДДС .....................................................
Банкова сметка в Банка.................................................................. гр./клон.........................................
IBAN………………………………..
BIC……….....................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка чрез събиране на
оферти с обява - Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет :

"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:
За обособена позиция № 1 : ....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
За обособена позиция № 2 :…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
1.Декларираме, че сме запознати с Обявата и цялата документация към нея, включително всички
образци и проекто- договора. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
2. С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са
валидни за срок от 90 дни от датата, посочена за дата на получаване на офертата.
3.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………………………….

Подпис : ……………..........
Име и фамилия:.........................
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Длъжност:..................................
Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година, по 2 (две) обособени позиции:
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, в
качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор,управител или др.)
на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с

ЕИК

…………………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление: ......................................................................................................................................
.............
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл.
253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по
т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
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2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по
т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. 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)
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Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)
във връзка с участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година, по 2 (две) обособени позиции:
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, в качеството
ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с

ЕИК

…………………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление: ......................................................................................................................................
.............
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник:
1.1. 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.
1.2. 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.
......................................................................................................................................
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник 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.
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4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците,
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически
способности и квалификация, когато е приложимо).
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.
Забележка:
•
Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които
представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
•
Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „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.

Дата,…………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис)
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Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да
го представлява.
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Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗОП
във връзка с участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, в качеството
ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с

ЕИК

…………………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление: ......................................................................................................................................
.............
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник:
1.1. Не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност, нито в
производство по ликвидация, нито е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, нито е преустановил дейността си.
1.2. Не е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции.
Задължавам се в 3-дневен срок писмено да уведомя възложителя при настъпване
на някое от обстоятелствата, посочени по-горе.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност п
чл. 313 от НК.
Дата,…………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………

(подпис)
Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да
го представлява.
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Образец № 6
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
от участник / всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице
Долуподписаният(-ата): …………….………………..., в качеството ми на (посочете
длъжността) …………...……………………. на (посочете наименованието на участника)
……………………………….……............., ЕИК / Булстат ........................., участник в
обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки(ЗОП)с
предмет: „
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
във връзка с участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:
1. Представляваното
от
мен
дружество
не
е регистрирано /
е
регистрирано/ненужното се зачертава/ в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
а именно: ………………………………………………... (при наличие на регистрация се
посочват конкретните обстоятелства от участника).
2. Представляваното от мен дружество не е свързано / е свързано*/ненужното се
зачертава/ с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а
именно: ……………………………….. (при наличие на свързаност се посочват
конкретните обстоятелства от участника).
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: Точка 3 се попълва, само ако за участника се отнася някое от
обстоятелствата по 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.
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4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
В процеса на провеждане на обществената поръчка се задължавам да уведомя възложителя
за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от
настъпването им.
………………………. г.
(дата на деклариране)
Пояснения:

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



Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява.



Декларацията се подава и от подизпълнителите, ако има такива.



* "Свързани лица" по т. 2 са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Търговския закон.

11

Образец № 7
Д ЕК Л А Р А Ц И Я
ЗА
ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/-ната/ ………………………………………………………..,
,в качеството ми на ………………….посочва се длъжността и качеството, в което лицето

има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управители др.)
на……………………………….., ЕИК…………………………., със седалище и адрес на
управление:……………………,– участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти
с обява, с предмет:
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година, по 2 (две) обособени позиции:
Съм запознат и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка.
В случай че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

................................
дата (дд/мм/гггг)
гр./с./ ..............................

Декларатор: ................................................
/подпис и печат/
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Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал.1 от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/ата* ..................................................................................,
(трите имена)
в качеството си на ……………………………………………………………………
/наименование на участника/
………..................................................., ЕИК............................................, със седалище и адрес
на управление:....................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При възлагане на поръчката по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с
обява, покана до определени лица” от Закона за обществените поръчки с предмет:
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година « , по 2 (две) обособени позиции:

Няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител (ненужното се зачертава).
1. Подизпълнителя, който ще ползвам е:
…………………………………………….………………………..…………………,
(наименование на подизпълнителя)
представляван от:
……………………………………………………………………………………………
(трите имена, данни по документ за самоличност)
………………….……………….………………………………………………………
(адрес)
в качеството си на:
……………………………………………………………………………………
(длъжност)
2. Процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на поръчката,
която ще бъде изпълнена от подизпълнителя, са ..............%.
3. Конкретна част от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнявана от
подизпълнителя/те е, както следва:______________________.
4. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения
подизпълнител /посочените подизпълнители………………………………………………
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(ненужното се зачертава), като за свои действия, бездействия и работа.
Дата: .................................. 2018 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ...............................
/подпис и печат/

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия/представляващия участника.
Участникът представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Подизпълнителите следва
да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и
за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
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Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният/ата ……................................................................................., в качеството си
на ..................................... на ……………………………………………………………………..
(длъжност)
(наименование на подизпълнителя)
с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ...............................................
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен
……………………………………………………………………………………………….
(наименование и вид на подизпълнителя – ООД, АД, ЕООД, ЕТ и т.н.)
изразявам
съгласието
да
участваме
като
подизпълнител
на
…………………………………………………..……………………………………...
(наименование на участника в процедурата)
при изпълнение на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на
оферти с обява, покана до определени лица” от Закона за обществените поръчки с
предмет:
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:
2. Делът на участие, който ще поеме представлявания от мен подизпълнител при
изпълнение на поръчката ще бъде, както следва:
2.1 вид на дейностите - ......................................... - .......................% от общата
стойност на поръчката.
2.2 дял на дейностите ....................... / ………………/ от предмета на поръчката.
(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на поръчката, които ще
бъдат изпълнени)
2. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
3. Известно ни е, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на
посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в настоящата
процедура и да представим самостоятелна оферта.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
………………2018 г.

Декларатор: …………………
(подпис)
Образец № 10
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Д Е К Л А Р А Ц И Я
за приемане на условията в проекта на договора

От:
……............................................................................................................................................................
(име на представляващия участника/ подизпълнителя)
в качеството ми на: …...............................................................................................................
(фирма на кандидата/ участника/ подизпълнителя)
Седалище и адрес на
управление: ................................................................................................................
БУЛСТАТ/ ЕИК: .......................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за изпълнение на настоящата
обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:…….......…2018 г.

Подпис и печат: ..................

Приложение № 1
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СПИСЪК
НА НАЛИЧНИТЕ СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ

от участника: .........................................................................................................................

№
1.
2.
3.
•

Обект

Адрес на обекта

Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава
участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ..............................

Подпис и печат ……………………………

Приложение №2
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СПИСЪК
НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ РАЗПОЛАГА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

№
1.
2.
3.
•

Марка

Рег. №

Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава
участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ..............................

Подпис и печат ……………………………….

Приложение №3
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СПИСЪК
на лица, които ще участват в изпълнението на поръчката с предмет„Приготвяне и доставка на
готова храна за учениците от ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Попово за учебната 2018/2019 година,
по обособена позиция № ……………
Име, презиме и
фамилия

Длъжност

Образование и
квалификация

Вид
правоотношение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Списъкът трябва да бъде придружен с копие от диплома за завършено образование, или друг
документ удостоверяващ придобита квалификация готвач, както и копие от граждански или
трудов договор.

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

Дата: ..............................

Подпис и печат ……………………………….
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Приложение № 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От ……………………………………………………………………………………………
Адрес/ седалище и адрес на управление …………………………………………………

………………………………………………………… ЕИК по Булстат……………………
Представляван/о от …………………………………………………………………………………..
За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет
и шеста от ЗОП с предмет :

"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година, по 2 (две) обособени позиции:
Позиция № 1 – « Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти
клас в ОУ « В.Й.Вапцаров – гр.Попово«
Позиция № 2 – « Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците обхванати в
целодневно обучение в ОУ «Н.Й.Вапцаров - гр.Попово«
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. С настоящато Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет :
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година, по 2 (две) обособени позиции:
За обособена позиция ...........................................................................................................
2. След като се запознахме с документацията за участие, вкл.всички образци и условията на
договора,получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим следното предложение
3. Представляваният от мен участник предлага храна, приготвяна по рецепти от сборника
рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., като се задължавам
всеки месец да предлагам за утвърждаване на възложителя одобрено от диетолог месечно
меню.
4. Приемам представлявания от мен участник да приготвя и доставя ежедневно и
предава на определено от Вас лице висококачествени, пълноценни и безопасни готови
храни за учениците ОУ „Н.Й.Вапцаров „ гр.Попово „ за срок до 15.06.2019 г., като
гарантираме доставка на храната и при следните условия :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................
(Тук Участникът следва да опише механизмът, който предлага за доставяне съгласно
изискванията на Възложителя – ден, час и за доставяне на храните и други особености).
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5. Приемам да доставям за своя сметка по една контролна порция от всяко доставяно
ястие.
6. Предлагам следните възможности за рекламации при установяване на липси или
некачествени храни и/или хранителни продукти:
...............................................................…………....
……………........................................................................................................................................
......................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. Приемам изцяло приложения към документацията проекто-договор.
8.Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническата
спецификация на Възложителя.
Декларираме , че сме запознати с критерия за оценка на офертите от
документацията за участие, а именно-„ Икономически най-изгодна оферта”
Прилагам ………../…………………./ броя седмични менюта
( седмичните менюта не може да са по-малко от 4 броя )
Примерните седмични менюта за хранене на учениците да са изготвени по
възрастови групи , съгласно Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за
хранене на населението, както и с участието на медицински специалист, съгласно чл.10,
ал.2 от Наредба № 37/21.07.2009 г.
Дата : …………………..

Подпис :……………………
Име, длъжност , печат
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За обсобена позиция №1
Приложение № 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за
учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров « -гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2
(две) обособени позиции:
от

1.
Наименование или име на
участника ................................................................................................
2.
Регистрирано по
ф.д. ...........................................................................................................................
3.
ЕИК за търговци, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския
регистър.
4.
Представлявано
от ...............................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с ОБЯВАТА и документацията за участие, включително всички
образци и условия на договора,получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим
следното ценово предложение за обособена позиция № 1 :

Позиция № 1 – « Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти
клас в ОУ « Н.Й.Вапцаров – гр.Попово«
Обща стойност менюто за закуска: …………….. лв. без ДДС или …………….лв. с ДДС.
Обща стойност : ……………………… лв. без ДДС ………………………..лв. с ДДС

(изчислена на база прогноза за периода на доставка на закуска за 182 ученика)
Всички разходи, свързани с изпълнението на договора, са калкулирани в цената.
(Внимание: недопустимо е предлагане на цена за закуска над 0.66 лв. с вкл. ДДС.
Предложения над тези цени следва да бъдат отстранявани от участие в процедурата).
Валидността на настоящата оферта е ………………….. дни
(не по- кратка от 90 дни )
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При установяване на неточности между единични и общи цени или други грешки в
представената ценова оферта – за валидни се приемат предложените единични цени.При
несъответствие в цена посочена с думи ицифри, за валидна се приема цената посочена с
думи.
Приложение : Попълнено меню-спецификация – Приложение №6

Име: .....................................
Длъжност: .........
Дата : ………………..

подпис и печат на фирмата
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/ наименование на фирмата /
Приложение №6
МЕНЮ- СПЕЦИФИКАЦИЯ
За изпълнение на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява – Глава двадесет и
шеста от ЗОП с предмет :
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:
Позиция № 1 – : „Позиция № 1 – « Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците
от 1-ви до 4-ти клас в ОУ « В.Й.Вапцаров – гр.Попово
Закуска – за 182 (Сто ,осемдесет и два ) ученика за един ден;
Месечно меню на предлаганата сутрешна закуска
І. Седмица : / Менюто да не се повтаря в рамките на две седмици -10 дни /
№ по
Вид
Вид закуска / асортимент /
Грамаж
ред
хранене –
закуска
Понеделник
Закуска :
……………………………..
Вторник
Закуска :
……………………………..
Закуска
Закуска
Закуска

Сряда
………………………………
Четвъртък
………………………………
Петък
………………………………

ІІ. Седмица : / Менюто да не се повтаря в рамките на две седмици -10 дни /
№ по
Вид
Вид закуска / асортимент /
Грамаж
ред
хранене –
закуска
Понеделник
Закуска :
……………………………..
Вторник
Закуска :
……………………………..
Сряда
Закуска
………………………………
Четвъртък
Закуска
……………………………..
Петък
Закуска
………………………………
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ІІІ. Седмица : / Менюто да не се повтаря в рамките на две седмици -10 дни /

№ по
ред

Вид
хранене –
закуска
Закуска :
Закуска :
Закуска
Закуска
Закуска

Вид закуска / асортимент /

Грамаж

Понеделник
……………………………..
Вторник
……………………………..
Сряда
………………………………
Четвъртък
………………………………
Петък
………………………………

ІV. Седмица : / Менюто да не се повтаря в рамките на две седмици -10 дни /
№ по
Вид
Вид закуска / асортимент /
Грамаж
ред
хранене –
закуска
Понеделник
Закуска :
……………………………..
Вторник
Закуска :
……………………………..
Закуска
Закуска
Закуска

Сряда
………………………………
Четвъртък
………………………………
Петък
………………………………

Гр. ……………………..
Дата …………………..

Управител :
/ име , фамилия, печат /

25

За обсобена позиция №2
Приложение № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет:"Приготвяне и доставка на готова храна за
учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров « -гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2
(две) обособени позиции:
1.

Наименование

или

име

на

участника ................................................................................................
2.
Регистрирано по
ф.д. ...........................................................................................................................
3.
ЕИК за търговци, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския
регистър.
4.
Представлявано
от ...............................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с ОБЯВАТА и документацията зо участие, включително всички
образци и условия на договора,получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим
следното ценово предложение за обособена позиция № 2 :

Позиция № 2 – « Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците обхваната в
целодневно обучение в ОУ «Н.Й.Вапцаров - гр.Попово«


Обща стойност менюто за обяд: …………….. лв. без ДДС или …………….лв. с ДДС.
Обща стойност : ……………………… лв. без ДДС ………………………..лв. с ДДС

(изчислена на база прогноза за периода на доставка на обяди за 300 ученика)
Всички разходи, свързани с изпълнението на договора, са калкулирани в цената.
(Внимание: недопустимо е предлагане на цена за обад над 1,20 лв. с вкл. ДДС.
Предложения над тези цени следва да бъдат отстранявани от участие в процедурата).
Валидността на настоящата оферта е ………………….. дни
(не по- кратка от 90 дни )
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При установяване на неточности между единични и общи цени или други грешки в
представената ценова оферта – за валидни се приемат предложените единични цени.При
несъответствие в цена покочена с думи ицифри, за валидна се приема цената посочена с
думи.
Приложение : Попълнено меню-спецификация – Приложение №8

Име: .....................................
Длъжност: ..........................
Дата : ………………..

/ подпис и печат на фирмата /
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
/ наименование на фирмата /
Приложение №8
МЕНЮ- СПЕЦИФИКАЦИЯ
За изпълнение на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява – Глава двадесет и
шеста от ЗОП с предмет :
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година, по 2 (две) обособени позиции:
Позиция № 2 – « Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците обхванати в
целодневно обучение в ОУ «Н.Й.Вапцаров - гр.Попово«
Обяд / основно ястие + 1 филийка хляб / - за 348 (Триста ,четиридесет и осем ) ученика
за един ден
І. Седмица : / Менюто да не се повтаря в рамките на две седмици -10 дни /
№ по
Вид
Вид / основно ястие +1
Грамаж на
ред
хранене –
филийка хляб /
една готова
обяд
порция
Понеделник
Обяд :
……………………………..
Вторник
Обяд :
……………………………..
Обяд :
Обяд :
Обяд :

Сряда
………………………………
Четвъртък
………………………………
Петък
………………………………

ІІ. Седмица : / Менюто да не се повтаря в рамките на две седмици -10 дни /
№ по
Вид
Вид / основно ястие + 1
Грамаж на
ред
хранене –
филийка хляб /
една готова
обяд
порция
Понеделник
Обяд :
……………………………..
Вторник
Обяд :
……………………………..
Сряда
Обяд :
………………………………
Четвъртък
Обяд :
……………………………..
Петък
Обяд :
………………………………
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ІІІ. Седмица : / Менюто да не се повтаря в рамките на две седмици -10 дни /
№ по
ред

Вид
хранене –
обяд
Обяд :
Обяд ::
Обяд :
Обяд :
Обяд :

Вид / основно ястие + 1
филийка хляб /

Грамаж на
една готова
порция

Понеделник
……………………………..
Вторник
……………………………..
Сряда
………………………………
Четвъртък
………………………………
Петък
………………………………

ІV. Седмица : / Менюто да не се повтаря в рамките на две седмици -10 дни /
№ по
Вид
Вид / основно ястие + 1
Грамаж на
ред
хранене –
филийка хляб /
една готова
обяд
порция
Понеделник
Обяд :
……………………………..
Вторник
Обяд :
……………………………..
Обяд :
Обяд :
Обяд :

Сряда
………………………………
Четвъртък
………………………………
Петък
………………………………

Гр. ……………………..
Дата …………………..

Управител :
/ име , фамилия, печат /
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Приложение №10

Проект

ДОГОВОР
№........................../.........................2017 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции, на стойност по
чл.20, ал.3 , Глава двадесет и шеста от ЗОП, с публикуване в профила на купувача на
обява за събиране на оферти и на основание резултатите отразени в Протокол за избор на
изпълнител от …………………. г.одобрен от възложителя на ………………………

Днес, ……………….. година в гр.Попово, обл. Търговище

между:

1. ОУ» Никола Йонков Вапцаров « - гр.Попоно, с ЕИК 000866978 и адрес
гр. Попово, ул. ”Панайот Волов” № 8, представлявано от Румен Коев Рачев – Директор
и съгласувано с Милена Добрева Василева – Счетоводител, наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
2. ……………………………………………………….., ЕИК .................... адрес:
……………………………………………………………….. представлявано от
……………………………………………., от друга страна, наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 194 , ал.1 от Закона за обществените поръчки, се сключи
настоящия договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема със своя организация, на своя
отговорност и със свои ресурси да осъществи :
"Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров «
-гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:
За обособена позиция № …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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За обособена позиция №……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Съгласно меню –спецификация Приложение № , неразделна част от настоящия договор
/2/ Параметрите на доставката са посочени в Техническата спецификация и описанието на
предмета на поръчката – по приложение, неразделна част от настоящия договор.
/3/” Доставката на готова храна «, следва да се достави на следния адрес :
Сградата на ОУ” Н.Й.Вапцаров „ гр. Попово, ул. „ Панайот Волов „ № 8
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2./1/Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
/2/Срокът за изпълнение на доставката е -31.05.2019 г за позиция № 1 и 15.06.2019 г.за
позиция № 2, съгласно представената Оферта и т.2.2. от Пълното описание на предмета на
поръчката .
ІІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3./1/Договорната стойност , съгласно приетата оферта и за ........................лева /
словом
........................................................................................../лева
без
ДДС
и
или
………………………. Лева словом
/ лева с ДДС при
непрекъснато изхранване на .....................ученика и е точно описана в ценовото предложение
(Приложение № ), както и по стойностно и по видове менюта в Меню-спецификация
(Приложение № ). С оглед спецификата на доставката- неизвестен предварително точен брой
на хранещите се ученици, то общата стойност на договора ще се променя с оглед този
показател, като окончателното определяне ще става на база реално предоставени закуски и
обяди и по реда, описан в този договор.
/2/ Всички разходи, надвишаващи договорната стойност, включително непредвидените
работи са за сметка на Изпълнителя.
/3/ Стойностите в Ценовото предложение / Приложение към договора / са предложени към
момента на възлагане изпълнението на обществената поръчка и не подлежат на изменение в
рамките на действие на настоящия договор, освен в случаите на намаляване на цената в полза
на Възложителя.
/4/ За извършена и подлежаща на разплащане се счита само такава доставка, която е приета
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол и за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е издал надлежно оформена
фактура .
/5/ Плащането на доставката се извършва от Възложителя чрез банков превод по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7 дневен срок от подписване на двустранен приемо – предавателен
протокол .
IBAN:
BIC код:
Банка
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен:
1.Да създаде необходимата организация за изпълнението на договорените дейности от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да приема храната чрез упълномощено от него лице, което да проверява количеството
и качеството на приетата хрна и прави рекламации при необходимост.
3.Да осигури средства за заплащане стойността по договора, след
приемане на
извършената доставка;
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.Да поръчва различни по брой менюта.
2.Да контролира съответствието на приготвяната храна с предварително зададеното
меню, както по отношение на вложените продукти по калкулация, така и по отношение
на качеството и технологията на приготвяне.
3.Да извършва кантрол за качеството на приготвяната храна , вложените продукти и
спазване на поетите с договора авгажименти и и изскванията за здравословно,
рационално и диетично хранене чрез упълномощени за целта лица.
4.Да проверява изпълнението на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
дейности по
изпълнение на договора по всяко време, без с това да затруднява дейността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.Доставената храна подлежи на връщане само при констатирани отклонения в заявеното
количество и необходимото качество, което се дължи на грешка от страна на
изпълнителя, като за същата възложителят не заплаща стойността.
6. Времето за реакция при рекламация и връщане на доставената храна и замяната й с друга
е до ………… минути, но не по-вече от 60 минути.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен:
1.Да създаде необходимата организация за изпълнението на договорената доставка с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Да приготвя храната при спазване изискванията на хигиена, качество и енергийна
стойност на храната,както и разнообразие на видовете ястия съобразно нормите за
хранене на ученици.
3. Да приготвя храната при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и
технологичните изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид.
4.За приготвянето на ястията да използва висококачестевин продукти , несъдържащи
вредни за здравето примеси и добавки.
5. Да приготвя храните, съгласно изискванията на договорените менюта.
6. Да доставя всеки учебен ден готовата храна в сроковете , посочени в т.1.1 от Пълно
описание на предмета на обществената поръчка за позиция № 1 и позиция № 2, в мястото
за доставка.
7.Да доставя храната / закуски, обяд / в индивидуални термоустойчиви кутии и
собствени съдове.
8.Да доставя готовата храна със собствен транспорт, който следва да отговаря на
хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти.
9. В края на всеки месец съвместно с представители на Възложителя да изготвят
протоколи, отчитащи броя на реализираните хранения, които протоколи се подписват от
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двете страни.Тези протоколи са задължително основание за издаване на счетоводен
документ и извършване на плащане.
10.Да уведомява незабавно Възложителя за възникването на технологични проблеми,
които биха довели до промяна на уговореното меню.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.
2. Да изисква приемане на доставката от Възложителя чрез определено от него лице.
3. Да получи от Възложителя договорената стойност на извършената доставка , при
условията и в срока съгласно чл.3 ал.4 и 5 от настоящия договор.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.САНКЦИИ
Чл.8./1/ Действието на този договор се прекратява :
1. С неговото изпълнение ;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора.
/2/ Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие
в следните случаи:
1. Ако изпълнителят не изпълни доставката на част или на цялото
количество в сроковете договорени между страните;
2. Ако изпълнителят не изпълни което и да е свое задължение по
договора;
3. При забава на 3/ три/ и по-вече доставки на закуски и/или обяд, всяка
от които не по-малко от 1 / един / час, възложителят може да прекрати
едностранно договора с писмено уведомление без предизвестие, считано
от момента на получаването му от изпълнителя.
/3/ Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този
случай Възложителят не дължи на Изпълнителя обезщетения за претърпени вреди от
сключването на договора.
Чл.9./1/ При виновно неизпълнение на задълженията по този договор виновната страна
дължи на изправната размера на причинените вреди.
/2/ При закъсняло или некачествено изпълнение на възложената доставка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на
доставката.
Чл.10./1/ Страните не си дължат неустойки при предсрочно прекратяване на договора, ако
това произтича от независещи от тях обстоятелства.
Чл.11. Неустойките, санкциите и пропуснатите ползи по този договор се събират съгласно
ГПК.
VІІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.12. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнение на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на
страните.
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Чл.13. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при предаване на ръка на
получателя; дата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата; дата
на приемането – при изпращане по факс.
Чл.14. Съобщенията се изпращат на посочените от страните адреси за кореспонденция, като
при промяна на адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата.
VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.15. /1/. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия
срок, както следва :
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. При възникване на непредвидими и непреодолими обективни
обстоятелства / преструктуриране, липса на финансиране и други
форсмажорни обстоятелства/, Възложителя може да предсрочно да
прекрати договора без да дължи обезщетения и неустойки на
Изпълнителя.
Чл.16. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския
закон и на Закона на задълженията и договорите.
Чл.17. Неразделна част от настоящия договор са :
 Ценовото предложение от офертата на Изпълнителя - Приложение № …..;
 Меню спецификация – Приложение № …..


Описанието на предмета на поръчката и техническата спецификация

Настоящия договор се изготвя и подписва в три еднообразни екземпляра –два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА ОУ:
/ Румен Рачев /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:……................
/
/

СЪГЛАСУВАЛ:
Счетоводител: .......................
/ Милена Добрева/
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