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РАЗДЕЛ I.  ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

 
РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIII..  ППЪЪЛЛННОО  ООППИИССААННИИЕЕ  ННАА  ООББЕЕККТТАА  ННАА  ППООРРЪЪЧЧККААТТАА..  

 
1. Възложител 
 
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) е СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ИСКЪР, 
представляван от кмета Ивайло Цеков, с административен адрес: гр. София, бул. 
„Кръстю Пастухов“ № 18, тел.: 02/979 13 10, факс: 02/872 20 62, e-mail: 
raioniskar@abv.bg  

 
 

2. Основание за провеждане и вид на процедурата 

Комплекса от дейности по доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една 
градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. 
„Дружба“ 2, район „Искър“, съобразно максималният разполагаем финансов ресурс на 
Възложителя е на стойност: 41 667 лв. /четиридесет и една хиляди шестстотин 
шестдесет и  седем лева/ без включен ДДС, съответно 50 000 лв. /петдесет хиляди 
лева/ с включен ДДС. 

Съобразно изложеното и при съблюдаване нормата на чл.15 от ЗОП, съгласно 
която определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка е нейната 
прогнозна стойност, Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на 
основание чл. 14, ал.4, т.2, във връзка с Глава VІІІ А от Закона за обществените поръчки.  

За краткост по нататък в настоящата документация вместо наименованието 
„обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП)“ ще се използва само „обществена поръчка“ 

3. Обект на обществената поръчка 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставки”, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 
от ЗОП. 

4. Предмет на обществената поръчка 

Предмет на обществената поръчка е “Доставка и монтаж на обзавеждане за две 
яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан 
Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 

Обществената поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП. 
Код по класификатора на обществените поръчки:3916100-8 

 
5. Срок за изпълнение на поръчката 

- не повече от 25 /двадесет и пет/ работни дни за изработка и доставка на 

mailto:raioniskar@abv.bg
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необходимото оборудване и обзавеждане 
- 5 /пет/ работни дни за монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане 

Общо 30 /тридесет/ работни дни 
 

 При определяне на срока за изпълнение участниците да имат предвид ٭ 
метеорологичните условия за изпълнение на поръчката. Удължаване на срока за 
изпълнение заради неблагоприятни климатични условия не се допуска. 

 
6. Място на изпълнение  

ОДЗ №77 „Ханс Кристиан Андерсен“ (нова сграда) находяща се на адрес: гр. София  
ж.к. „Дружба“ 2, ул. „Ханс Кристиян Андерсен“ 

7. Финансиране 

Финансирането на обществената поръчка ще се осигури от бюджета на Столична 
община за 2015г.  

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на 
настоящата поръчка 41 667 лв. /четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и  
седем лева/ без включен ДДС, съответно 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ с 
включен ДДС. 

 Стойността на поръчката включва всички разходи за качественото изпълнение на ٭
дейностите, в описания вид, обхват и срок, включително цената на вложените материали, 
извършени работи, разходи за труд, механизация, складиране, транспорт и други, както и 
непредвидените разходи и печалба за избрания Изпълнител. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Пълното и детайлно описание на конкретните видове работи, конкретните стоки, 

параметри, обем и специфични изисквания към изпълнението са подробно описани в 
Техническата спецификация и Количествена сметка към документацията за участие в 
процедурата /Приложение №12/ както и в ктитериите и методиката за оценяване на 
постъпилите оферти, описани в раздел VI от настоящата документация. 
 
РАЗДЕЛ ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА  

  
ППооддррааззддеелл  ІVV..11..  ООббщщии  ууккааззаанниияя  

  
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде 

оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 
обединение от такива лица1, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на 
подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на „участник” в 
процедурата2.  
                                                 
1 Чл. 9 от ЗОП 
2 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП 
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Всеки участник има право да представи само една оферта за настоящата 
обществена поръчка. 

Всеки участник следва да подаде оферта за пълния обем от  предмета на 
обществена поръчка. 

 
ВАЖНО: Когато в процедурата участват едно или повече специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания или техни обединения, които са 
вписани в регистъра на специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен 
регистър на държава – членка на Европейския съюз, и офертите на тези лица 
отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не 
се разглеждат и оценяват. 

 
2. Подаването на оферта за участие означава, че участникът: 

 
А) познава и приема безусловно всички условия в документацията; 
 
Б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на 

обществената поръчка. 
 

3. Ограничаване броя на офертите - Всеки участник има право да представи само 
една оферта за пълния предмет на обществената поръчка. 

 
4. В случай че участникът участва като обединение или консорциум, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението, респ. 
консорциума сключват споразумение, което следва да съдържа клаузи, гарантиращи, че 
всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон, 
за изпълнението на договора, както и че всички членове на обединението, респ. 
консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 
Ако в договора/споразумението не е посочено лицето, което представлява обединението, 
следва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият (чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП). Не се допускат промени в състава на 
обединението, респ. консорциума след подаването на офертата. 
 
Когато: 

А) не е приложено споразумение за създаването на обединение;  
Б) в приложеното споразумение липсва някоя от посочените клаузи;  
В) не е подписано от лицата в обединението;  
Г) не е посочен представляващият в обединението, респ. консорциумът (в 

договора/споразумението или допълнителен документ, подписан от лицата в 
обединението) 

Д) съставът на обединението се е променил след подаването на офертата;  
Е) лицето, което участва в обединението е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, 
участникът ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка.  
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В случай, че за изпълнител на обществената поръчка бъде избрано 
обединение, договорът за обществена поръчка ще бъде сключен след като 
обединението представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (чл.49, 
ал.1 от ППЗОП).  

 
5. Участие на подизпълнители 

Всеки участник в настоящата процедура е длъжен да заяви в офертата си дали при 
изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на 
участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Участниците в 
процедурата могат да предлагат неограничен брой подизпълнители. Лице, което е 
дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не 
може да представя самостоятелна оферта. 

Когато участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка е 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания и е посочил, че 
ще ползва подизпълнители, изискването по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП за вписване в 
регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се 
прилага и за посочените подизпълнители. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, 
че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като 
за свои действия, бездействия и работа. 

 
Определеният за изпълнител участник задължително сключва договор за 

подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, но това не го освобождава от 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка (чл.45а от ЗОП). В срок 
до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 
подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена 
забраната по чл. 45а, ал.2 от Закона за обществените поръчки.  
 

6. Всяко физическо или юридическо лице може да проучи и/или получи тази 
документация за обявената обществена поръчка, наричана по-нататък „документацията”, 
заедно с приложенията – неразделна част от нея.  

 
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията 

за участие, като същата е качена в цялост в word и pdf формат в Профила на 
купувача на  Столична община – район „Искър” 
http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile&page=1&lang=bg , в раздел Публични покани, 
считано от датата на публикуването на публичната покана за обществената поръчка 
в сайта на АОП. Всеки участник може да получи настоящата документация и на 
хартиен носител, след предварителна заявка на тел. 02/978 49 45, от деловодството на 
СО – район „Искър”, адрес: гр. София, ж.к. „Дружба” 1, бул. „Кръстю Пастухов” № 

http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile&page=1&lang=bg
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18. след заплащането и в касата на СО-район „Искър“ на горепосочения адрес. 
Цената на документацията е 5/пет/ лева, прдставляваща действителните разходи по 
отпечатването и. 

Възложителят не е предвидил изискване за закупуване на документацията. 
 

 
7. За неуредените в настоящата документация  положения се прилагат Законът за 

обществените поръчки, Прaвилникът за прилагане на закона за обществените поръчки и 
съотносимото действащо в Република България законодателство. 

 
 

ППооддррааззддеелл  ІVV..22..  РРааззххооддии  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ууччаассттииееттоо  вв  ппррооццееддууррааттаа..  
 

Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и с осигуряването на 
доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на 
заинтересованите лица, съответно на участниците. 

Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции спрямо 
Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на 
офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

  
ППооддррааззддеелл  ІVV..33..  ООббммеенн  ннаа  ииннффооррммаацциияя  ззаа  ппррооццееддууррааттаа  ммеежжддуу  ВВъъззллоожжииттеелляя  ии  
ууччаассттннииццииттее  вв  ппррооццееддууррааттаа//ззааииннттеерреессооввааннииттее  ллииццаа..  

  
1. Възложителят на обществената поръчка задължително уведомява всяко 

заинтересовано лице/участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото 
участие в процедурата. 

2. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица, респ. 
участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: 

А) връчване лично срещу подпис;  
Б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците 

номера; 
В) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от заинтересованото лице/участника адрес; 
Г) в електронен вариант на посочените от Възложителя и заинтересованите 

лица/участниците е-mail адреси при условията и по реда на Закона за електронния 
документ и електронния подпис, съгласно чл. 58а, ал. 2 от ЗОП. 

Д) чрез комбинация от средствата по букви „А” - „Г”. 

2.1. При обмен на информация чрез връчването й лично срещу подпис съответните 
съобщения се приемат от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, 
посочени в офертата на участника.  

 

apis://NORM|4536|0||/
apis://NORM|4536|0||/
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2.2. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на номерата 
в съответствие с т. 2, б. „Б” и е получено автоматично генерирано съобщение, 
потвърждаващо изпращането. 

 
2.3. При уведомяване по email, при изпращане на съобщения до посочените от 

участниците/заинтересованите лица email-адреси, Възложителят приема, че 
съответният участник/заинтересовано лице е уведомен от момента на изпращане на 
съобщението. Кореспонденцията по електронен път следва да отговаря на условията 
и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, съгласно чл. 58а, 
ал. 2 от ЗОП. 

 
2.4. При промяна в посочения адрес/факс/e-mail за кореспонденция 

заинтересованите лица/участниците, са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят 
Възложителя. 

 
2.5. Неправилно посочен адрес/факс/e-mail за кореспонденция или 

неуведомяване за промяна на адреса/факса/e-mail адреса за кореспонденция 
освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията 
или информацията. 

 
2.6. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 
достоверността и поверителността на информацията. 

 
ППооддррааззддеелл  ІVV..44..  ППррееддооссттааввяяннее  ннаа  ррааззяяссннеенниияя  ии  ддооппъъллннииттееллннаа  ииннффооррммаацциияя  ии  
ппррееддссттааввяяннее  ннаа  ддооппъъллннииттееллннии  ддооккууммееннттии.. 

1. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави: 
А) разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до 

провеждането на процедурата и до техническите спецификации; 
Б) поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са 

класифицирана информация. 
 

Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация 
могат да се правят до изтичането на срока по чл. 101б, ал.6 от ЗОП. При подаване на 
искане за разяснения по елетронен път, искането следва да отговаря на условията и 
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, съгласно чл. 58а, ал. 
2 от ЗОП!  
 

2. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се 
публикуват в Профила на купувача на СО – район „Искър” 
http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile&page=1&lang=bg , най-късно в деня следващ деня на 
постъпване на искането и се прилагат и към досието на обществената поръчка. В дадените 
разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва 
лицето, което ги е поискало. Ако лицата, поискали разясненията, са посочили електронен 
адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на 
купувача. 

http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile&page=1&lang=bg
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ППооддррааззддеелл  ІVV..55..  ППррееддссттааввяяннее  ии  ппррииееммааннее  ннаа  ооффееррттииттее..  ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ооффееррттииттее.. 

1. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30ч. на 
26.05.2015г. до 16:00ч. на 03.06.2015г. в деловодството на СО – район „Искър”, адрес: 
гр. София, ж.к. „Дружба” 1, бул. „Кръстю Пастухов” № 18. Офертите трябва да бъдат 
получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в 
публичнта покана. 

2. При приемане на офертите върху плика Възложителят отбелязва входящия 
номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за 
участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени 
след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или с нарушена цялост 
плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.  

3. Офертата не може да се представя по електронен път при условията и по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис.  

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 
оферта. 

5. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител 
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, 
в запечатан общ непрозрачен плик или кутия или кашон.  

 
Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана 

информация, както следва: 
ОФЕРТА 

 
До  
Район „Искър“ 
бул.”Кръстю Пастухов” № 18 
ж.к. „Дружба“1, София 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ А ОТ ЗАКОН ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: 
 

”ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДВЕ ЯСЛЕНИ И ЕДНА 
ГРАДИНСКА ГРУПА В ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 77 „ХАНС КРИСТИАН 

АНДЕРСЕН“ В Ж.К. „ДРУЖБА“ 2, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ИСКЪР“ 
 
 
................................................................................................................................................... 

/име на Участника/ 
      .......................................................................................................................................... 

/пълен адрес за кореспонденция/ 
......................................................................................................................................... 

/лице за контакт- телефон, факс, електронен адрес/ 
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Върху същия плик или кутия или кашон трябва да бъдат изписани 

наименование и адрес на участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен 
адрес. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат 
никакви други фирмени знаци. 

 
Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя и 

изискванията, разписани в разпоредбите на чл. 57 от ЗОП, се отстранява от участие 
в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 
Офертата се придружава от списък на документите и информацията 

съдържащи се в нея, номерирани по реда на тяхното представяне.  
 
Офертата се представя в подвързан вид. 
 
5.1. Офертата и приложенията към нея се изготвят съобразно представените в 

настоящата документация образци. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 
1 (един) оригинал на хартиен и електронен носител.  

 
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, като приложените 
документи трябва да отговарят на изискванията по чл. 56, ал. 4 от Закона за обществените 
поръчки.   

 
5.2. Офертата трябва да съдържа: 

 
1/ Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в 

офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя 
на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират. Изготвя 
се съобразно образец – Приложение № 1 от документацията. Подредбата на документите 
следва да съответства на отразеното в списъка! 

 
2/ Декларация за запознаване с условията на поръчката (документацията и 

проекта на договор), изготвена съобразно образец – Приложение № 3.  
 

3/ Административни сведения на участника, изготвени съобразно образец – 
Приложение № 4. 

 
4/ Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, 

съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице 
или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. 
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, 
документът се представя в официален превод. 

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално 
състояние – в оригинал или заверено копие, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата 
на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в 
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официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 
държавата, в която са установени, който изрично да съдържа информация за законния/те 
представител/и на участника. 

Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от 
Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, 
вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския 
регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 
23, ал. 4 от ЗТР”. 

Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, необходимите документи се представят за всяко физическо или 
юридическо лице в обединението. 

 
5/ Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, съгласно 

Раздел V “Изисквания  и доказателства за техническите възможности и/или квалификация 
на участниците в процедурата”; 

 
ВАЖНО: Доказателства за технически възможности и квалификация не се 

представят от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, 
както и за обединения, в които участват само такива лица 

 
6/ Декларация  по чл.47, ал.9 от ЗОП – Приложениe № 5; 

 
7/ Декларация за липса на свързаност с друг участник – Приложение № 6; 

 
8/ Декларация за участие или не на подизпълнител/и - Приложение № 7. В 

случай, че участникът предвижда участието на подизпълнител/и, е необходимо да 
представи и списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 
поръчката, съдържащ наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще 
изпълняват и дела на тяхното участие. 

 
10/ Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС (при налична 

такава) или еквивалентен. При обединение - копие от документа се представя (при 
наличие) от всеки член на обединението поотделно (в случай че е приложим). 
 

11/ Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка–Приложение № 2; 
 

12/ Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 
процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато офертата не е подписана от 
управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (в случай 
че е приложимо). 

 
13/ Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена 

поръчка - съгласно изискванията на настоящите указания, когато участникът е 
обединение, което не е юридическо лице (в случай че е приложимо). 
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14/ Декларация  от участник, който е специализирано предприятие или кооперация 
на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица, от която 
е видно  че участника, съответно всеки участник  в обединението  е вписан в регистъра на 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър  на държава – членка на 
Европейския съюз.- в свободен текст 

 
15/ Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 9 

 
Предложението за изпълнение на поръчката следва да бъде съобразено с 

Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на 
поръчката, установени в документацията. Към техническото предложение участникът 
следва да приложи и Проектно предложение и Визуализация на предложения 
проект, в обем и подробности по преценка на Участника и предвид изискванията от 
методиката за оценка.  

 
16/ Предлагана цена по образец на ценова оферта– Приложение № 10 

 
1/ Участниците следва да поставят един оригинал на ценовото предложение, 

изготвено по образец. Към ценовото предложение задължително се прилага и Попълнена 
количествено-стойностна сметка – Приложение №12 

2/ Цената, предлагана от участника за изпълнение на настоящата обществена 
поръчка, се определя в лева без ДДС. 

3/ Извън ценовата оферта– Приложение № 10 не трябва да е посочена никаква 
информация относно цената, предложена от участника. 

4/ Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след 
десетичната запетая. 

5/ Общата предлагана цена се формира на база сбора от всички общи стойности, 
определени за отделните артикули, предвид зададените количества. 

6/ В оферираните цени участниците следва да включат и всички разходи, за 
качественото изпълнение на дейностите, в описания вид, обхват и срок, 
включително цената на вложените материали, извършени работи, разходи за труд, 
механизация, складиране, транспорт монтаж и тестване, както и непредвидените 
разходи и печалба за избрания Изпълнител, тъй като същите няма да бъдат 
заплащани отделно от Възложителя.  

7/ Участникът е единствено отговорен за грешки или пропуски в 
изчисляването на цените, предложени от него.  

8/ Комисията за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти може да 
проверява ценовите предложения, с цел да установи дали са подготвени и представени в 
съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. 

 
В случай на констатиране на аритметични грешки в предложението, те се 

отстраняват при следните правила: 
• При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за верен се приема 

записът с думи;  
• Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от 

участника, комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната 
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сума. Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата 
грешка и изисква от кандидата да потвърди коригираната сума. Участникът, в този 
случай: 

      - приема корекциите и продължава участието си в процедурата; 
      - ако не е съгласен с корекциите на комисията и докаже, че комисията не е 

изчислила правилно сумата, комисията приема сумата, посочена от участника и той 
продължава по – нататъшното си участие в процедурата; 

      - ако участникът не е съгласен с корекциите на комисията, но не успее да 
докаже, че посочената от комисията сума не е правилно изчислена, то той отпада от по – 
нататъшното участие в процедурата, ако не приеме корекциите. 

9/ Всеки участник ще бъде незабавно отстранен от участие в настоящата 
процедура за възлагане на обществена поръчка, ако: 

 В ценовата оферта не е упомената общата стойност; 

 Участникът е включил някъде в офертата си извън Приложение №10 
елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея); 

 Участникът е предложил цена за цялостно изпълнение на 
поръчката, надхвърляща предвидената в настоящата документация 
прогнозна стойност.  

 Участникът е представил непълно, частично и/или неясно ценово 
предложение. 

5.3. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се 
представят чрез „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който копието на 
документа има следното съдържание: 

 „Вярно с оригинала“;  

 Печат на участника 

 Собственоръчен подпис на лицето, извършило заверката, положен със 
син цвят под заверката. 

5.4. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с 
превод на български. 

Всички документи от офертата на участника следва да бъдат представени освен 
на хартиен и на електронен носител. При разминаване между представените 
документи на хартиен и на електронен носител, за верни ще се приемат документите, 
представени на хартиен носител. 

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя, като отговорност за правилното разучаване на 
документацията носи единствено участникът. 
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Оферти, които не отговарят и не са изготвени и/или номерирани съгласно 
изискванията на Възложителя или са непълни или частични, водят до отстраняване 
на участника. 

  
ППооддррааззддеелл  IIVV..66..  ДДррууггии  ииззиисскквваанниияя  ккъъмм  ооффееррттааттаа  

1. За участие в настоящата процедура се подготвя и представя оферта, която трябва 
да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при 
спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 

2. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение 
№2). Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и 
представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се 
подпечатва с печата на участника. Участниците се представляват от законните си 
представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в 
настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално 
заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. 

3. Участниците задължително подават една оферта заучастие в процедурата по 
възлагане на обществената поръчка.  

4. Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 90 (деветдесет) 
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, посочен в 
публичната покана. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие 
в процедурата. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от 
класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 
сключване на договора. Участникът в процедурата ще бъде отстранен от участие в случай, 
че откаже да удължи срока на валидност на офертата си. 

5. Невъзможността на даден участник да предостави цялата изискана информация, 
или представянето на оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в 
документацията за участие, при всички случаи води до отстраняване на съответния 
участник. 

Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на 
обявените в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването 
му от участие в процедурата. 

6. В случай че участник е специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания, както и обединение, в което участват само такива лица и офертите на тези 
лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници  в 
процедурата не се разглеждат и не се оценяват.  

  
ППооддррааззддеелл  IIVV..77..  УУккааззаанниияя  ккъъмм  ууччаассттннииццииттее:: 

 
1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да 

бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно 
обединение, което отговаря на предварително обявените условия.  
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2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го 
представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно 
лице. 

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. 
Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице 
някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. 

44..  Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

1/ Документите по чл.56, ал.1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

2/ Документите по чл.56, ал.1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, 
чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор, заложени от 
Възложителя по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. Участниците следва да съобразят изискването, 
заложено в чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а именно: „При участие на обединения, които не са 
юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или 
повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за 
регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни 
съответната дейност.” 

  
РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VV..  ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  ИИ  ДДООККААЗЗААТТЕЕЛЛССТТВВАА  ЗЗАА  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИТТЕЕ  
ВВЪЪЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ИИ//ИИЛЛИИ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ННАА  УУЧЧААССТТННИИЦЦИИТТЕЕ  ВВ  
ППРРООЦЦЕЕДДУУРРААТТАА  
  
Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални 
изисквания за технически възможности и квалификация: 

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за 
участие в настоящата процедура, участникът да е изпълнил доставки, съответстващи на 
обема на настоящата поръчка, с еднакъв и/или сходен предмет.  

Забележка: под предмет „сходен” с предмета на настоящата обществена поръчка за 
целите на настоящата документация следва да се разбира доставка и монтаж на артикули, 
които са идентични/подобни/сходни с артикулите, предмет на настоящата обществена 
поръчка. 

За доказване на опита участникът трябва да представи: 

- Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП /Приложение № 8/, съдържаща списък 
на изпълнените доставки с предмет еднакъв и/или сходен на  предмета на настоящата 
процедура, с посочени стойности, дати и възложители. Посочените в декларацията 
доставки следва да отговарят на изискванията на възложителя. 

За всяка от посочените в декларацията по  чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП /Приложение 
№ 8/ доставки участникът следва да представи доказателство за извършената доставка под 
формата на удостоверение, издадено от получателя (възложителя) или от компетентен 
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орган, или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за 
доставката. 

2. Участникът следва да докаже, че разполага с технически лица, включително 
такива, отговарящи за контрол на качеството. За удостоверяване на това обстоятелство, 
участникът представя списък на всички технически лица, ангажирани с изпълнение на 
поръчката, към който да приложи копия от документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация на посочените лица, относима към предмета на 
обществената поръчка(Списъкът се изготвя в свободна форма ) 
 

Важно: Участниците следва да вземат предвид разпоредбата на чл.51а от 
ЗОП, съгласно която участник може да докаже съответствието си с изискванията за 
технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече 
трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за 
доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя 
доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 
ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, 
свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата 
или участника с тях. 

Участник, който не отговаря на изискванията, подробно посочени в 
настоящия раздел от документацията, се отстранява от участие в процедурата. 

  
ВВААЖЖННОО::    
ООппррееддееллееннииттее  оотт  ВВъъззллоожжииттеелляя  ккррииттееррииии  ззаа  ппооддббоорр  ннее  ссее  ппррииллааггаатт  ззаа  

ууччаассттнниицции,,  ккааннддииддааттссттвваащщии  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ппоорръъччккааттаа,,  ккооииттоо  ссаа  ссппееццииааллииззииррааннии  
ппррееддппрриияяттиияя  ииллии  ккооооппееррааццииии  ннаа  ххоорраа  сс  уувврреежжддаанниияя,,  ккааккттоо  ии  ззаа  ооббееддииннеенниияя,,  вв  ккооииттоо  
ууччаассттвваатт  ссааммоо  ттааккиивваа  ллииццаа..  
  
  
РАЗДЕЛ VІ. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

  
1. Критерий за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата 

процедура, съгласно чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП, е „Икономически най-изгодно 
предложение”.  

 
2. Критерият се прилага за оценяване само на оферти, които: 
 
1/ отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, и 
2/ са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, 

ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за технически възможности и 
квалификация, заложени от Възложителя в настоящата документация.  
 

3. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база 
получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, която представлява сума от 
индивидуалните оценки по определените предварително показатели.  
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4. Показателите и съответните им относителни тегла в комплексната оценка са 

както следва: 
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

І.  Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта. 
 

II. Показатели за оценяване: 
 

Показател – П 
(наименование) 

Относително 
тегло 

Максимално 
възможен брой 
точки 

1 2 3 
1. Обща предлагана цена – П1 40 % 40 
2. Техническа оценка – П2 60 % 60 

 
Комплексната оценка(КО) на допуснатите оферти се изчислява по формулата: 
 
КО=П1+П2  
 
Максимален брой точки за КО е 100т. 
 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 
 
1. Показател П1: Обща предлагана цена (максимален брой точки – 40, 

относително тегло в комплексната оценка – 40 %). Посочва се общата цена, която 
участникът предлага за изпълнението на пълния обем на предмета на настоящата 
обществена поръчка.  
 

При определяне на общата цена следва да се спазват стриктно указанията, 
касаещи ценовата оферта, заложени в Подраздел IV.5, от настоящата документация. 
В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен. 

 
Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява 

ценовите предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с 
предварително обявените условия и изисквания на Възложителя.  

След извършването на посочената проверка комисията продължава с оценката по 
показател П1. 

 
Оценката се извършва по следната формула:         
П1 = Цmin x 40/ Ц 

където 
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Цмин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение предмета на 
обществената потъчка; 

Ц е общата цена за изпълнение на пълния обем на предмета на настоящата 
обществена поръчка, предложена от участника; 

П1 се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 
Максималната стойност на П1 е 40 точки. 
 
2.  Показател П2: Техническа оценка (максимален брой точки – 60, 

относително тегло в комплексната оценка – 60 %).  
 
Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на комисията в 

съответствие с настоящата методика за оценка, след детайлно разглеждане на 
представените от участниците „Предложения за изпълнение на поръчката”, съгласно 
следните критерии: 

1/ Визуализация на предложения проект – 20 т. (А1)  
2/ Оценка на проектното предложение – 20 т. (А2) 
3/ Срок за изпълнение на обществената поръчка – 10 т. (А3) 
4/ Гаранционен срок -10т. (А4) 

 

Техническата оценка на офертата на участника представлява сбор от получените 
точки по посочените четири критерия – П2 = А1 + А2 + А3+А4. 

1. Визуализацията на предложения проект (А1) ще бъде оценявана при 
съблюдаване на следните изисквания: 

 Участникът получава максималния брой точки (20 т.), в случай, че е 
представил визуализирана идеята си чрез оразмерени чертежи и 3D визуализация 
на елементите, описани в техническата спецификация – цветна разпечатка, А4, 
както и обяснителна записка, касаеща функционалността и безопасността на 
същите. 

 Участникът получава 10 т. в случай, че е представил визуализирана идеята си в 
оразмерен чертеж без 3D визуализация на елементите, описани в техническата 
спецификация и/или обяснителна записка, касаеща функционалността и 
безопасността на същите.  

 Участникът получава 5 т. в случай, че е представил визуализирана идеята си 
единствено посредством снимков материал.  

 

2. Оценка на проектното предложение (А2) - описание на техническите 
възможности на участника за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 
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обществената поръчка - максимален брой точки – 20. Оценката по настоящия показател 
се извършва при съблюдаване на посочените в Таблица № 1 условия за получаване и.  

 

 

Таблица № 1.  

         Показател Точки Условия за получаването им 

Технически 
възможности за 
изпълнение на 
дейностите, включени в 
предмета на настоящата 
обществена поръчка. 

 

Максимален 
брой точки: 20  

 При пълно, ясно и подробно описани и 
обосновани основни дейности и под-
дейности, начин на изпълнение, етапи, 
заангажираните ресурси и техният очакван 
принос, рискове за навременното и 
качествено изпълнение и мерки за тяхното 
предотвратяване – 20 т. 

 При несъществени пропуски и 
непълно/неясно описани и обосновани 
основни дейности и под-дейности, начина 
на изпълнение, етапи, заангажираните 
ресурси и техният очакван принос, рискове 
за навременното и качествено изпълнение и 
мерки за тяхното предотвратяване – 10 т. 

 При липса на описани и обосновани 
основни дейности и под-дейности, начин на 
изпълнение, етапи, заангажираните ресурси 
и техният очакван принос,  рискове за 
навременното и качествено изпълнение и 
мерки за тяхното предотвратяване – 5 т.  

 

За целите на настоящата методика, в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗОП 
използваните в настоящия раздел определения/понятия следва да се тълкуват, както 
следва: 

* „Ясно“ – следва да се разбира описание, което недвусмислено характеризира 
конкретния етап или конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде 
индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени 
видове дейности; 

** „Подробно“ - описанието, което освен че съдържа отделни етапи и видове 
дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 
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допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 
съдържанието на отделните документи или други факти, имащи отношение към 
повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените 
технически спецификации и изисквания; 

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски/слабости в предложението на 
участника, които не го правят неотговарящо на изискванията, но представляват пропуски 
в описанието, липса на детайлна информация и др. Налице са, когато липсващата 
информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата 
на участника. Несъществените непълноти/пропуски/грешки не могат да повлияят на 
изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта 
и изискванията, заложени в документацията за участие. Ако липсващата информация не 
може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени 
непълноти”. 

**** Съществени са тези непълноти/пропуски/грешки в предложението на 
участника, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в 
указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на 
съществуващите стандарти и технически изисквания. 

3. Срока за изпълнение на обществената поръчка (А3) –максимален брой 
точки 10 

 Този показател ще бъде оценяван по следната формула:  

А3  =   Сmin x 10 / С 

където 

Сmin - най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни 

С – срок изпълнение в календарни дни, предложен от съответния участник 

А3 - точки получени от всеки кандидат 

Срокът за изпълнение, предложен от участниците следва да бъде не повече от 30 
(тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за 
възлагане на обществената поръчка, и не по-малко от 10 (десет) календарни дни от 
датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

4. Гаранционен срок, предложен от участника (А4) - Максимален брой точки 10. 

Гаранционният срок ще бъде изчисляван в месеци по следната формула: 

А4  =   Г x 10 / Г max. 

където 
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Г – предложения гаранционнен срок от участника в месеци 

Гmax – максимално предложения гаранционен срок в месеци 

А4 - точки получени от всеки кандидат 

Показател П2 се изчислява по следната гормула: 

П2 = А1 + А2 + А3 +А4 

 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VVIIII..  РРААЗЗГГЛЛЕЕЖЖДДААННЕЕ,,  ООЦЦЕЕННККАА  ИИ  ККЛЛААССИИРРААННЕЕ  ННАА  ООФФЕЕРРТТИИТТЕЕ..  
ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЯЯННЕЕ  ННАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛ  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННААТТАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  
  

1. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще 
бъдат отворени в 11:00ч. на 04.06.2015г. в заседателната зала 301 в сградата на СО - 
район „Искър”, с адрес: гр.София, ж.к. „Дружба” , ул. „Кръстю Пастухов” № 18.  

   
2. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със 

заповед на Възложителя. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо 
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.  

 
3. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4. 
 

4. Комисията, назначена от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на 
офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 
оферти. 

 
5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 
достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

6. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и 
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и 
ценовите предложения. 

 
7. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на 

ЗОП, публичната покана и настоящата документация, офертата и участникът се 
предлагат от комисията на Възложителя за отстраняване от процедурата. 
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8. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 
офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за 
утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в 
профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 
9. Длъжностните лица от състава на комисията приключват своята работа с 

приемане на протокола от Възложителя.  
 

10. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с класираният на 
първо място участник. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да 
сключи договор с втория класиран участник в предвидените в ЗОП случаи.  
  

11. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен 
за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 101е, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП:  

 
12. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от 

посочените по-горе документи, това представлява достатъчно основание за 
анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител 
участника, класиран на второ място или да прекрати процедурата.  

 
13. В случай че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за 

изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, 
класиран на второ място или да прекрати процедурата. 

 
14. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да 

подпише договора, Възложителят прекратява процедурата. 
 

  
РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VVIIIIII..  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ 
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ППррииллоожжееннииее  №№  11::  ССппииссъъкк  ннаа  ддооккууммееннттииттее,,  ссъъддъърржжаащщии  ссее  вв  ооффееррттааттаа::    

 

В представената по-долу таблица са подробно изброени всички документи, 
съдържащи се в офертата на …………………………………… (изписва се 
наименованието на участника) за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една 
градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в 
ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 

 

№ 

Съдържание на офертата Стр.  

 

•  Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка, 
(по образец) 

 
 

•  Декларация за запознаване с условията на поръчката (по 
образец) 

 

•  Административни сведения (по образец)  

•  Документ за регистрация или единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър (ако е 
приложимо) 

 

•  Удостоверение за актуално състояние (ако е приложимо)  

•  Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП (по образец)  

•  Декларация за липса на свързаност с друг участник (по образец)  

•  Доказателства за техническите възможности и/или 
квалификация на участника, съобразно указанията, изложени в 
Раздел V oт документацията за участие  (*Изброяват се от 
участника) – (по образец) 

 

•  Декларация за участие или не на подизпълнители (по образец)  

•  Документ, удостоверяващ регистрацията на участника по ЗДДС 
(копие) 

 

•  Декларация че участника, съответно всеки участник  в 
обединението  е вписан в регистъра на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан 
от Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър  
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на държава – членка на Европейския съюз - ако е приложимо 
•  Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо 

офертата 
(когато не е подписана от управляващия участника) 

 

•  Списък съгласно раздел V, т.2 от документацията (свободен 
текст) 

 

•  Споразумение за създаване на обединение (когато е 
приложимо) 

 

Техническа оферта (по образец )  

Ценова оферта (по образец)   

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника  __________________________ 

Име и фамилия на представителя на 
участника        

__________________________ 

Длъжност __________________________ 

Подпис и печат __________________________ 
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ППррииллоожжееннииее  №№  22::  ООббррааззеецц  ннаа  ооффееррттаа::    

  

ДО 
СО – район „Искър” 
гр. София 1592 
бул. „Кръстю Пастухов”, №18 

 

О Ф Е Р Т А 

 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 
по реда на глава осма “а” от ЗОП, с предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане за 
две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс 
Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 
 

 
От   ................................................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 
........................................................................................................................................................,  
представлявано от ............... ......................................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 
телефон, факс, email, лице за контакти ...................................................................................... 
........................................................................................................................................................, 
адрес за съобщения ....................................................................................................................., 
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   
 
           Разплащателна сметка:                                       
BIC:................................................;                     
IBAN: ........ ...................................;                     
банка:.............................................;                    
град/клон/офис:.............................. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с условията, изложени в публичната покана за 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с изискванията, установени в 
документацията за участие, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва: 
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем 
определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и 
поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 
крайния срок за подаване на оферти. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще 
Ви представим документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл.. 
101е, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 от 
ЗОП.  

До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с обявлението за 
обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

 
 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             

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

                                                                                       (име и фамилия) 

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

                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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ППррииллоожжееннииее  №№  33::  ДДееккллаарраацциияя  ззаа  ззааппооззннааввааннее  сс  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ппоорръъччккааттаа::  

-  

-  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
за запознаване с условията на поръчката 

 

Долуподписаният/-ната/  ........................................................................................................... 
ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г. 
от..................................................................., в качеството ми на ...................................(посочва 
се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  -  
напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 
на......................................................................, 
ЕИК …………………………………….; със седалище  и адрес на управление....................,  
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 
реда на глава осма “а” от ЗОП, с предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане за две 
яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан 
Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е: 
 Съм запознат/а и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка. 

   Запознал/а съм се с всички условия и особености свързани с предмета на 
поръчката.  

   Запознат съм с проекта на договор и приемам клаузите на същия.  

 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: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             

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

                                                                               (име) 
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ППррииллоожжееннииее  №№  44::  ААддммииннииссттррааттииввннии  ссввееддеенниияя::    

  

АА  ДД  ММ  ИИ  НН  ИИ  СС  ТТ  РР  АА  ТТ  ИИ  ВВ  НН  ИИ      СС  ВВ  ЕЕ  ДД  ЕЕ  НН  ИИ  ЯЯ  

ннаа  ууччаассттнниикк  в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 
по реда на глава осма “а” от ЗОП, с предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане за 
две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс 
Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 

  

11..  ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ууччаассттннииккаа::  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

22..  ССееддааллиищщее  ии  ааддрреесс  ннаа  ууппррааввллееннииее::  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

//ппоощщееннссккии  ккоодд,,  ггрраадд//ссееллоо,,  ооббщщииннаа,,  ккввааррттаалл,,  ууллииццаа  NNoo//бблл..,,  аапп..//  

ББууллссттаатт//ЕЕИИКК::  …………………………………………………………………………..  

ттееллееффоонн  NNoo::  …………………………………………………………………………  

ффаакксс  NNoo::……………………………………………………………………………………  

ee--mmaaiill  ::…………………………………………………………………………………………  

ИИннттееррннеетт  ааддрреесс::  ........................................................................................................  

33..  ЛЛииццее  ззаа  ккооннттаакктт..................................................................................................  

ДДллъъжжнноосстт::  ....................................................................................................              

ттееллееффоонн//  ффаакксс    ......................................................................................  

44..  ООббссллуужжвваащщаа  ббааннккаа::  

55..  IIBBAANN,,  ппоо  ккооййттоо  щщее  ббъъддее  ввъъззссттааннооввееннаа  ггааррааннцциияяттаа  ззаа  ууччаассттииее::  

66..  ТТииттуулляярр  ннаа  ссммееттккааттаа::  

 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             

                                                                ...................................................................... 
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ППррииллоожжееннииее  №№  55::  ДДееккллаарраацциияя    ппоо  ччлл..  4477,,  аалл..  99  оотт  ЗЗООПП  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният/-ната/  ........................................................................................................... 
ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г. 
от..................................................................., в качеството ми на ...................................(посочва 
се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  -  
напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 
на......................................................................, ЕИК …………………………………….; със 
седалище  и адрес на управление....................,  участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма “а” от ЗОП, с 
предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в 
Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, 
Столична община - район „Искър“ 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е: 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
 
а) престъпление против финансовата, данъчната или сигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
 
б)  подкуп по чл. 301 – 307 от НК; 
 
в)  участие в организирана престъпна група по чл. 321  и 321а от НК; 
 
г)   против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; 
 
д)   престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК. 
(В случай на реабилитация се посочва изрично.) 
 
2.  Юридическото лице, което представлявам, не е обявено в несъстоятелност или в 
подобна процедура, съгласно националното законодателство на държавата, в която е 
установено дружеството.  
 
3. Юридическото лице, което представлявам, не е в производство по ликвидация или в 
подобна процедура, съгласно националното законодателство на държавата, в която е 
установено дружеството.  
 
4.  Не съм лишен от право да  упражнявам определена професия или дейност. 
 
5. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
доказано с влязло в сила съдебно решение.  
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6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния 
кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл.172 от 
Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 
(В случай на реабилитация се посочва изрично.) 
 
7.   Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 
 
8. Не съм свързано лице по смисъла на българското законодателство с възложителя или 
със служители на ръководна длъжност в неговата организация. В представляваното от мен 
дружество членовете на управителните и контролни органи, както и временно 
изпълняващите такава длъжност не са свързани лица по смисъла на българското 
законодателство с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
 
9. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл.21 и чл.22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  
 
10. Юридическото лице, което представлявам няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията се посочва изрично) и задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване. (съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен). 

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК. 

 
 

 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             

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

                                                                                       (име и фамилия) 

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

                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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ППррииллоожжееннииее  №№  66::  ДДееккллаарраацциияя  ззаа  ллииппссаа  ннаа  ссввъъррззаанноосстт  сс  ддрруугг  ууччаассттнниикк  вв  ппррооццееддууррааттаа  
вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ччлл..  5555,,  аалл..  77  оотт  ЗЗООПП  ии  ззаа  ллииппссаа  ннаа  ооббссттоояяттееллссттввоо  ппоо  ччлл..  88,,  аалл..  88,,  тт..  22  
оотт  ЗЗООПП  

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Долуподписаният/-ната/  ........................................................................................................... 
ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г. 
от..................................................................., в качеството ми на ...................................(посочва 
се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  -  
напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 
на......................................................................, ЕИК …………………………………….; със 
седалище  и адрес на управление....................,  участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма “а” от ЗОП, с 
предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в 
Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, 
Столична община - район „Искър“ 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е: 

11..  ННее  ссъъмм,,  ссъъооттвв..  ––  ппррееддссттааввлляявваанниияятт  оотт  ммеенн  ууччаассттнниикк  ннее  ее  ссввъъррззаанноо  ллииццее  ии//ииллии  
ссввъъррззаанноо  ппррееддппрриияяттииее  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  §§  11,,  тт..2233аа  ии  тт..  2244  оотт  ДДооппъъллннииттееллннииттее  ррааззппооррееддббии  
ннаа  ЗЗааккооннаа  ззаа  ооббщщеессттввееннииттее  ппоорръъччккии  сс  ддрруугг  ууччаассттнниикк  вв  ппррооццееддууррааттаа..  

22..  ННее  ссъъмм  ввъънншшеенн  ееккссппеерртт  ппоо  ччлл..88,,  аалл..77  оотт  ЗЗООПП  вв  ппррооццееддууррааттаа  ииллии  вв  ппррооттииввеенн  ссллууччаайй,,  
ддооккууммееннттииттее,,  вв  ччииееттоо  ииззррааббооттввааннее  ссъъмм  ууччаассттвваалл,,  ссаа  ппррооммееннееннии  ттааккаа,,  ччее  ннее  
ппррееддооссттааввяятт  ннаа  ууччаассттннииккаа  ииннффооррммаацциияя,,  ккоояяттоо  ммуу  ддаавваа  ппррееддииммссттввоо  ппрреедд  ооссттааннааллииттее  
ууччаассттнниицции  вв  ппррооццееддууррааттаа..  

ИИззввеессттннаа  ммии  ее  ннааккааззааттееллннааттаа  ооттггооввооррнноосстт,,  ппоо  ччлл..331133  оотт  ННааккааззааттееллнниияя  ккооддеекксс..  

  

Дата: .................       Подпис и печат: ........................................  

                                                                             

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

                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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ППррииллоожжееннииее  №№  77::  ДДееккллаарраацциияя  ззаа  ууччаассттииее  ииллии  ннее  ннаа  ппооддииззппъъллннииттееллии::  

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за участие или не на подизпълнители 

 

Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на 
……….…………………………………………… на  …………………………...................... -  
       (управител, член на управителен орган)                  (наименование на кандидата) 
                                                       
участник в процедура  за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 
реда на глава осма “а” от ЗОП, с предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане за две 
яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан 
Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е: 
 

I. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ще ползвам 
подизпълнител/и, както следва: 

 
1. …………………………………………., с управляващ ……………………… 

за извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % 
дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, 
участва.  
 

II. В настоящата оферта ще приложа всички изискуеми документи, 
отнасящи се до и подписани от подизпълнителя/подизпълнителите.  

 
Декларираме че сме вписани в регистъра на специализираните предприятия 

и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания/ в 
…………………….. (еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз) 
(попълва се само от подизпълнители на участници – специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания). 
 
 

 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             

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

                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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ППррииллоожжееннииее  №№  88:: Списък на доставките с предмет, идентичен/сходен с предмета на 
обществената поръчка , изпълнени през последните 3 (три) календарни години, 
съгласно предвиденото в Раздел № V: 

Забележка: под предмет „сходен” с предмета на настоящата обществена 
поръчка за целите на настоящата документация следва да се разбира доставка и монтаж на 
артикули, които са идентични/подобни/сходни с артикулите, предмет на настоящата 
обществена поръчка. 

 
Изпълнен
и 
договори 
пореден 
No 
 

Предме
т  

Място на 
изпълнени
е 

Начална и 
крайна дата на 
изпълнение на 
договора 

Стойност на 
договора 

Възложител – 
адрес, 
телефон, 
факс, 
електронна 
поща 

1.      
2.      
3.      

 
* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава 
Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи. 
** участникът следва да представи доказателства за извършените доставки под 
формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или да 
посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 
 
 
 
 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                ...................................................................... 

                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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ППррииллоожжееннииее  №№  99::  ООббррааззеецц  ннаа  ттееххннииччеессккаа  ооффееррттаа::  

ДО 
СО – район „Искър” 
гр. София 1592 
бул. „Кръстю Пастухов”, №18 
 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А    О Ф Е Р Т А 

 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 
по реда на глава осма “а” от ЗОП, с предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане за 
две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс 
Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 

 
От   ................................................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 
........................................................................................................................................................,  
представлявано от ............... ......................................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 
телефон, факс, email, лице за контакти ...................................................................................... 
........................................................................................................................................................, 
адрес за съобщения ....................................................................................................................., 
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   
 
           Разплащателна сметка:                                       
BIC:................................................;                     
IBAN: ........ ...................................;                     
банка:.............................................;                    
град/клон/офис:.............................. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с 
предмет “Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в 
Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, 
Столична община - район „Искър“ 

заявяваме, че: 
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Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 
(деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и да остане 
обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 
 
Ние: 
……………………………………………………………………………………………………. 
/изписва се името на участника/ 
……………………………..…………………...…………………………......................................
      /БУЛСТАТ/ЕИК 
………………………………………………………………………………………………….. 
/адрес по регистрация/ 
 
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при 
следните условия: 
 
1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в 
Техническата спецификация. 

2. Срок за изпълнение: …….. (…………………) календарни дни, считано от момента 
на сключване на договор за изпълнение на предмета на настоящата поръчка.   

3. Изпълнението ще бъде съобразено с приложимата нормативна уредба; 

4. Към настоящата техническа оферта прилагаме:  

 Визуализация на предложения проект; 

 Проектно предложение  

5. Предлагаме гаранционен срок в размер на ……………………………….. 
/………………………………………………………./. 
 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя. 
 
 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             
                                                                ..................................................................... 
                                                                                       (име и фамилия) 
                                                                ...................................................................... 
                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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ППррииллоожжееннииее  №№  1100::  ООббррааззеецц  ннаа  ццеенноовваа  ооффееррттаа:: 
 
 

ДО 
СО – район „Искър” 
гр. София 1592 
бул. „Кръстю Пастухов”, №18 
 
 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 
по реда на глава осма “а” от ЗОП, с предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане за 
две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс 
Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 
 
 
От   ................................................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 
........................................................................................................................................................,  
представлявано от ............... ......................................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 
телефон, факс, email, лице за контакти ...................................................................................... 
........................................................................................................................................................, 
адрес за съобщения ....................................................................................................................., 
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   
 
           Разплащателна сметка:                                       
BIC:................................................;                     
IBAN: ........ ...................................;                     
банка:.............................................;                    
град/клон/офис:.............................. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с 

предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група 
в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, 
Столична община - район „Искър“, 

 заявяваме, че: 
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Ние от 
....................................................................................................................................................... 
                                                               /изписва се името на участника/ 
……………………………………...............................................………...................................... 
                                                              /ЕИК/БУЛСТАТ/       
……………………………………………………………………………………………………
…. 
                                                              /адрес по регистрация/ 
предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчката, съгласно документацията 
за участие при следните финансови условия: 

 
Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на предмета на 

обществената поръчка е........................ (.........................словом .....................) лева, без 
ДДС или ........................ (.........................словом .....................) лева с ДДС.  

 
Единичните цени на отделните артикули и общите стойности са представени в 

Приложение №10- Количествено-стойностна сметка: 
 

 
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде …………………. 

дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може 
да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 
 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             

                                                                ...................................................................... 
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ППррииллоожжееннииее  №№  1111::  ППррооеекктт  ннаа  ддооггооввоорр  
  
  
  

ДОГОВОР 
 

№........................./....................2015г. 
 
 

Днес, ...............2015г., в гр. София, между: 
 
1. Столична община – район „Искър” със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1592, ж.к. „Дружба” 1, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, Код по 
БУЛСТАТ: 0006963270603, представлявано от Ивайло Елков Цеков – кмет на СО – район 
„Искър” и Анна Ширца – гл. счетоводител на район „Искър“ наричани по-долу за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

 
и  
2. “......................................................................”....... със седалище и адрес на 

управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК 
........................., ИД по ЗДДС BG.........................., представлявано от 
............................................. - ..........................., наричан по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

във връзка с проведената процедура с за възлагане на обществена поръчка чрез 
публична покана по реда на глава осма “а” от ЗОП, и в изпълнение на Заповед № 
………../…………..2015г. на кмета на СО – район “Искър” за определяне на изпълнител, 
се сключи настоящият договор за изпълнение на обществената поръчка, с предмет: 
“Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в 
Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, 
Столична община - район „Искър“ като страните се споразумяха за следното: 

 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
“Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в 
Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, ул. 
„Ханс Кристиян Андерсен“, съгласно предвиденото в ценовата и техническата оферта 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  
(2) Предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули трябва да съответстват на 

техническите спецификации, заложени в документацията за участие. 
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл. 2 (1) Цената на договора е ................. (.......................... ) лева без ДДС или 
................. (..........................) лева с ДДС и е определена съобразно общата цена за 
изпълнение, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е фиксирана и не 
подлежи на актуализация за срока на договора. Всички разходи по изпълнението, 
включително транспортирането и разтоварването на оборудването/обзавеждането, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща авансово 25 % /двадесет и пет на сто/ от 
стойността на договора в срок до 7 /седем/ календарни дни от подписване на настоящия 
договор, срещу представена фактура – оригинал. 

(3) Окончателното плащане в размер на останалите 75 % /седемдесет и пет на сто/ 
от стойността на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва при изпълнение на предмета на 
поръчката, в срок до 7 /седем/ календарни дни от подписване на приемо-предавателен 
протокол за окончателно приемане на изпълнението, одобрен от Възложителя и срещу 
представена фактура – оригинал от страна на Изпълнителя. 

 
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.3. Срокът за изпълнение на договора е ………………. (…………………..) 
календарни дни, считано от подписването на настоящия договор от страните. 
 

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предвидената в чл.2 цена за финансиране на 

изпълнението.  
(2) Да участва със свой представител при приемане на изпълнението. 
(3) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след 

установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.  
 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор 
по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване 
правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при констатиране на некачествено 

извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, 
да спре изпълнението до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и 
отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.       

 
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

    (1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като 
организира и координира цялостния процес на доставка и монтаж на обзавеждането и 
оборудването, в съответствие с: 

1. поетите ангажименти, съгласно предложенията в приложенията,  
2. приложимата действаща нормативна уредба. 
(2) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 

изпълнението.           
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(4) Да изпълнява всички нареждания по изпълнението на предвиденото в чл. 1 от 
настоящия договор, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.         

(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато 
съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на предвиденото в чл. 1 
от настоящия договор. 

 
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички 

видове работи и дейности по изпълнение на предмета на настоящия договор. 
 

V.  ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
 

Чл.9. (1) Гаранционният срок е …………………………… месеца от завършване 
изпълнението на предмета на настоящия договор и подписване на приемо-предавателен 
протокол между страните. 

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се 
дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително 
между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
VI.   УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.10. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. С изтичане срока на договора.  
2. Преди изтичане срока на договора: 
2.1. По взаимно съгласие; 
2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

забавяне на доставката с повече от 10 (десет) календарни дни. 
 

VII.   НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 
 
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при 

невиновно неизпълнение на договорните си задължения. 
 
Чл.12. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, 

недостатъци и пропуски и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Чл.13. При неспазване срока по чл.3 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на доставката за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора. 
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Чл.14. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са 
за сметка на виновната страна. 
 

Чл.15. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са 
дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.  

 
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.16. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 

доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по  съдебен ред.  
 
Чл.17. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията 

и договорите и други действащи нормативни актове.  
 
Чл.18. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Приложение:  
 Ценова оферта на Изпълнителя 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................................                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………… 
 
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“ 
ИВАЙЛО ЦЕКОВ 
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:………..... 
АННА ШИРЦА 
 
Съгласувал: 
 
Н-к отдел „ПОЧР”:......................... 
Р. Игнатова 
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