Приложение № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци
и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и
обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в
СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“

1. Наименование на участника:
……………………………………………………………………………………
2. Седалище и адрес на управление:
……………………………………………………………………………………
/пощенски код, град/село, община, квартал, улица No/бл., ап./
Булстат/ЕИК: …………………………………….
телефон No: ……………………………………
факс No:…………………………………………
e-mail :……………………………………………
3. Лице за контакт.................................................
Длъжност: ..................................................
телефон/ факс: ...........................................

Дата: .............................

подпис и печат: ......................

Приложение № 2
ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на

децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици
от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент
Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“
Ние: ……………………………………………………………………………………………..
(изписва се името на участника)
ЕИК ......................................., със седалище и адрес на управление: ……………….…..…
.........................................................................................................................., представлявано
от: ……………………………………………………………………………
Предлагаме петдневно меню за четири седмици за доставка на закуска и обяд
/основно ястие и десерт/, които отговарят на изискванията на Възложителя и
нормативните изисквания за разнообразно и здравословно хранене на ученици;
Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 45 (четиридесет и
пет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за
нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
І. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем и напълно съответстващи на
изискванията на възложителя и на посочените нормативни актове в Техническите
спецификации.
ІІ. Изпълнение на обществената поръчка в сроковтее посочени в договора.
ІІІ. Декларирам, че готовите за консумация храни, които ще доставя, ще бъдат
съобразени с техническите спецификации в документацията за участие в процедурата,
със Закона за храните и подзаконовите нормативни актове, приложими за изпълнението
на поръчката, включително и с Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните
на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006
на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на
Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията,
Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и
2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията.
ІV. Конкретна доставка на готови за консумация закуски и обяд /основно ястие и
десерт/, според заявения от възложителя брой ученици, ще изпълнявам в следните
срокове на учебния ден, когато ще се консумира готовата храна:
- доставка на закуски: до 8:00 ч.;
- доставка на обяд /основно ястие и десерт/: до 11,30 ч.
V. В случай че ми бъде направена рекламация за доставени закуски, от
представляващия възложителя или от определено от него лице, ще доставя
закуски и/или обяди, които напълно отговарят на изискванията на възложителя и
на нормативните актове, посочени в Техническите спецификации, в срок:

.............................. (словом: ......................................) минути, като транспортните
разходи за неприетата доставка ще бъдат за наша сметка.
(Внимание! Офертата на участник, който предложи минути за реакция след
рекламация повече от 20 или по-малко от 5 минути, няма да съответства на
изискванията на възложителя и следва да бъде отстранена от участие в
процедурата)
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата;
2. Техническо предложение, съгласно изискванията на документацията;
3. Предлагана цена, съгласно изискванията на документацията;
4. Всички изискуеми документи съгласни изискванията на документацията,
подписани и подпечатани;
5. Други – по преценка на участника.

Дата …………………..

Подпис и печат:………………………

Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на

децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици
от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент
Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“
Ние: ……………………………………………………………………………………………..
(изписва се името на участника)
ЕИК ......................................., със седалище и адрес на управление: ……………….…..…
.........................................................................................................................., представлявано
от: ……………………………………………………………………………,
- предлагаме петдневно меню за четири седмици за доставка на закуска и обяд
/основно ястие и десерт/, които отговарят на изискванията на Възложителя и
нормативните изисквания за разнообразно и здравословно хранене на ученици;
Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 45 (четиридесет и
пет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за
нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
І. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем и напълно съответстващи на
изискванията на възложителя и на посочените нормативни актове в Техническата
спецификация.
ІІ. Изпълнение на обществената поръчка в срокове посочени в договора.
Като неразделна част от настоящото техническо предложение прилагаме:
1. Петдневно седмично меню за четири седмици за доставка на закуски;
2. Петдневно седмично меню за четири седмици за доставка на обяд.

Дата …………………..

Подпис и печат:………………………

Забележка: Менютата се представят в попълнени таблици, съгласно Приложение № 20

Приложение № 4
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на

децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици
от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент
Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“
Ние: …………………………………………..…………………………………………………
(изписва се името на участника) ЕИК ......................................., със седалище и адрес на
управление……………..…………………………………………….........................................
............................................................., представлявано от ………………………………….
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните
финансови условия:
1. Доставка на закуски включваща, закуска – 1 бр., за един учебен ден, в
размер на…….… лева (словом ………………………......…………….. лева) без ДДС.
2. Доставка на един обяд-основно ястие и десерт, за един учебен ден, както
следва: .............. лева (словом ...…………………………………….. лева) без ДДС.
Всички разходи, свързани с изпълнението на договора, са калкулирани в цената.
(Внимание: Максималната допустима цена, която възложителят може да осигури
за закуска за един учебен ден на един ученик е 0,542 лв. без включен ДДС, за обяд
за един учебен ден на един ученик –0,834 лв. без включен ДДС. Предложения над
тези цени следва да бъдат отстранявани от участие в процедурата.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 45 (четиридесет
и пет) 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:

Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от Закона за
обществените поръчки
Долуподписаният/та............................................................................,
ЕГН.....................,
притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г. от ...................., в
качеството
си
на........................................................
на
................................................................. (управител, изпълнителен директор, друго)
(изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма), ЕИК ........................., като
участник в обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко,

зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до
IV клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на
обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. 31.05.2017 г.“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за: престъпление по
чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307,
чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за: престъпление,
аналогично на тези по т.1 в друга държава-членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
„Конфликт на интереси“ по смисъла на §2, т.21 от Допълнителните разпоредби
на Закона за обществените поръчки.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

..................... г.

Забележка: На основание чл.97, ал.6
представляват участника.

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

от ППЗОП декларацията се подписва от лицата, които

Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за
обществените поръчки
Долуподписаният/та.............................................................................,
ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г.
от ....................,
в качеството си на........................................................ на
................................................................. (управител, изпълнителен директор, друго)
(изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма), ЕИК ........................., като
участник в обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко,

зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до
IV клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на
обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. 31.05.2017 г.“
.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Участникът, който представлявам:
1. Няма задължения за данъци и за 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
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
- има задължения за данъци и за 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 участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от Закона за
обществените поръчки;
3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
..................... г.

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

Забележка: На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП когато участникът се представлява
от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.

Приложение № 7
СПИСЪК
НА НАЛИЧНИТЕ СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ
Долуподписаният/ната/………………………………………………….…………………………………….. в качеството
ми
на
……………………………………………………………………………
(посочете
длъжността) на ………………………………………………………………(посочете фирмата на
участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от
подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI
клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр.
Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на поръчката със следните
собствени или наети обекти за производство и търговия с храни:
№ по ред Вид на обекта
Местонахождение на обекта Собственост на обекта
собствен / нает
1.
2.

Към настоящата декларация прилагам: ...........................................................................
/копие от документ за собственост или копие от договор за наем на обект за
производство и търговия на храни/ - изписва се точното наименование на документа,
който се прилага.
Декларирам, че посочените по-горе обекти ще бъдат на разпoложение на
представлявания от мен участник за целия срок на договора.
Декларирам, че за целия срок на договора представлявания от мен участник ще
разпoлага със собствена или наета гаражна площ.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за
посочване на неверни данни.
............................ г.
(дата на подписване)

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

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

Приложение № 8
СПИСЪК
НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА,
с които участникът разполага за изпълнение на поръчката
от участника: .........................................................................................................................
за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци

и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и
обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в
СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“

№
1.
2.
3.

Марка, вид

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 № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЧЕ
КАНДИДАТЪТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
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 с предмет: за обществена
поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове)

на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на
ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ
„Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Запознат съм и приемам всички условия и особености на описаната по – горе
обществена поръчка.
.
...............................
дата
гр./с./ ..............................

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

Приложение № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 66, ал.1, изречение второ от ЗОП от подизпълнител

Долуподписаният/-ната ...............................................................................................,
с лична карта № ..............................., издадена на ...................... от .......................................
с ЕГН..............................................., в качеството ми на…………………………………..
на ........................................................................................, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ............................,
подизпълнител на …………………., който е участник в обществена поръчка с предмет:

„Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от
подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI
клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски",
гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :
1. Заявявам участието на
представлявания от мен подизпълнител в
обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или

плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди
на ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ
„Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“, като
подизпълнител на участника ………………………………………..
2. Делът на участието ми/ участието на представлявания от мен подизпълнител
при изпълнение на поръчката ще бъде, както следва:
2.1 вид на работите - ......................................... - .......................% от общата
стойност на поръчката.
2.2 дял на работите ....................... / ………………/ от предмета на поръчката.
3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнявам, и не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
г.

Подпис и печат:

Настоящата декларация се попълва задължително от заявените от участника подизпълнители
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от
поръчката, която ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
*

ДЕКЛАРАЦИЯ*

Приложение № 11

по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната ...............................................................................................,
с лична карта № ..............................., издадена на ...................... от .......................................
с ЕГН........................................, в качеството ми на………………………………………
на ........................................................................................, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ............................,
участник в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко,

зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до
IV клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на
обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. 31.05.2017 г.“
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка по Обособена
позиция ………………….
няма да използвам/ще използвам подизпълнители;
(невярното се зачертава)
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:
(попълва се при условие, че участникът е декларирал, че ще използва
подизпълнител/и)
2.1. ................................................................................................................................................
(изписва се наименованието на фирмата подизпълнител)
2.2. ...............................................................................................................................................
които са запознати с предмета на поръчката по Обособена позиция ……………. и
са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката по
Обособена позиция ………………. ще бъде, както следва:
3.1. За подизпълнител ......................................... - .......................% от общата стойност на
поръчката.
3.2. За подизпълнител ........................................ - ......................% от общата стойност на
поръчката.
4. Видът на работите, предмет на поръчката по Обособена позиция ……………,
които ще бъдат изпълнени от заявените подизпълнители, са както следва:
4.1.За подизпълнител .................................. - вид на работите/………………………./
4.2.За подизпълнител ................................... - вид на работите/…………………………./
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
г.

Подпис и печат:

Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия/представляващия участника
.Участникът представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от
поръчката, която ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
*

Приложение № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата/.............................................................................................................,
с ЕГН........................................., в качеството ми на.........................................................
(посочва
се
длъжността)
на
.........................................................................................................
(посочва
се
наименованието на дружеството), с ЕИК ................................, което дружество е член
в ………………. (посочва се наименованието на обединението/консорциума, в което е
член) в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци

и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и
обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в
СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“

ДЕКЛАРИРАМ,
Като член на обединението/консорциума, участник в обществена поръчка с предмет:
като участник в обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко,

зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до
IV клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на
обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. 31.05.2017 г.“ , че:
Всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно,
по закон за изпълнението на договора на поръчката.
Изпълнението на договора по поръчката, включително плащанията, са
отговорност на всеки член на обединението / консорциума.

Дата: ......................

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

Забележки: Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно
член на управителните органи на дружество, което е член на обединението/
консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са
юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган и от
прокурист, когато дружеството се представлява при прокура.
По отношение на това дали е обединение или консорциум, деклараторът избира, това
обстоятелство, което ще декларира и посочва само него.
Ако член в обединението/консорциума е физическо лице, декларацията се представя и
от него като не се попълва неприложимата информация в титулната част на
същата.

Приложение № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният/ата:................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
Документ за самоличност № ................................................, издаден от: ..............................
В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...............................................
вписано в регистъра при ….......................................................................................................
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с
чл.3, ал.5 ППЗМИП (Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането
на пари) на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните
физически лица:
1.....................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................
Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет
месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или
свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за
мерките срещу изпирането на пари.
2.....................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................
Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет
месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или
свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за
мерките срещу изпирането на пари.
3....................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................
Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет
месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или
свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за
мерките срещу изпирането на пари.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:.....................

Декларатор: .............................................
(подпис)

Приложение № 14

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
във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с
предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от
подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI клас
при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за
периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“,

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................., с
ЕГН ..............................., 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. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с
(ненужното се зачертава)
преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………….….
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в
(ненужното се зачертава)
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ……
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим.

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

ДЕКЛАРАТОР:

……………………
(подпис)

Приложение № 15
/ на основание чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП/

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ,
сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години
(2013, 2014 и 2015 г.)
от участника: ..................................................................................................................за
участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или
плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на
ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент
Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“,

№

Предмет
Място на
на
изпълнение
договора

Начална и Стойност
Кратко
Получател на
крайна
на
описание на доставката/услугата
дата
договора извършените
на
дейности по
изпълнение
договора
на
договора

1.
2.
3.
* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава
участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.
** Прилагат се препоръки за добро изпълнение за най-важните договори.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: ..............................

Подпис и печат ……………………….

Приложение № 16
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................,
в качеството ми на .....................................................................................................
(посочете длъжността)
на .................................................................................ЕИК ......................................................,
(посочете фирмата на участника)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни
групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна
организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016
г. - 31.05.2017 г.“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изготвянето на офертата на представлявания от мен участник са спазени
изискванията за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Рбългария.
ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ:
При изпълнението на горепосочената обществена поръчка, ако същата ни бъде възложена,
да спазваме изискванията за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБългария.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.

Дата: ....................

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

Забележка:
„Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като
минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на заетостта,
включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде получена от
Министерството на труда и социалната политика и създадените към него структури.
Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани с данъци и осигуровки,може да бъде
получена от Министерството на финансите и създадените към него структури.

Приложение № 17
СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ
за квалификацията и опита на персонала, осъществяващ поръчката
Долуподписаният ....................................................................................................................,
(трите имена)

адрес: ……………………………………................................……………………………......
в качеството си на .................................................................................................................
(управител/изпълнителен директор или др.)

на……………………………………………………………........................………………......
(наименованието на участника/подизпълнител)

във връзка с участието в обществена поръчка за: „Осигуряване на закуска (мляко,

зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV
клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в
СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“
ДЕКЛАРИРАМ:
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на закуска (мляко,
зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и
обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ
ще ползвам
„Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“
следния персонал:
Длъжност, с
Общ стаж по
Име, фамилия
която ще
Образование
специалността
участва в
изпълнение
Висше
Средно Основно
то на
Диплом
Диплом Диплом
поръчката
№/дата
№/дата
№/дата

Дата:____________2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:________________
(подпис, печат)

Приложение № 18
/ на основание чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП/

СПИСЪК
НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ,
с които участникът разполага за изпълнение на поръчката

№
1.
2.
3.

ВИД

МАРКА

*
Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.
Техническото оборудване предлагано от участника за изпълнение на поръчката да
бъде съпроводено по възможност със съответен технически паспорт.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ..............................
……………………………….

Подпис и печат

Приложение № 19

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА
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 с предмет: „Осигуряване на

закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и
учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна
организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода
16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, който е част от документацията за
участие в посочената процедура.
В случай че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името
на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.
................................
гр./с./ ..............................

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

Приложение № 20

Примерно меню за закуска № …..
Ден
от Вид на закуската
седмицата
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Грамаж

ККалории

Примерно меню за обяд № …..
Ден
от Вид на обедното меню- Грамаж
седмицата
основно ястие и десерт
Понеделник
Всичко ККал
Вторник
Всичко ККал
Сряда
Всичко ККал
Четвъртък
Всичко ККал
Петък
Всичко ККал

ККалории

Приложение № 21
ПРОЕКТ!
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Днес, .................2016 г. в гр. Ямбол, между:
1.СОУ“Св.Климент Охридски“, с адрес: гр.Ямбол, ул.“Стефан Караджа” № 72, с
ЕИК 000961480, представлявано от Гено Николов Стайков – директор и Стоян Георгиев –
гл.счетоводител, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
2…………………………………..............................................................., с адрес на
управление……………………...................................................................................
вписано в ...........................................окръжен съд ...................................регистър под №
............................ дело №..........................партида №..........................том..................
………………………………, с банкова сметка ……………………. б. код ……………….
при …………, ЕИК: по булстат …………………, ИД № по ДДС ………………..,
представляван(о) от ……………………………………………...….. наричан за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно утвърден от Възложителя протокол №
___/__________за избор на изпълнител се сключи този договор, с който страните по него
се споразумяха за следното:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава
периодично – всеки учебен ден за срока на договора, да доставя:
1. готови за консумация закуски;
2. готов за консумация топъл обяд;
срещу единични цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна
част от настоящия договор, която цена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати. Храната
се доставя в посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещение в училището, при пълно спазване
на условията и изискванията по настоящия договор.
(2) Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за закуска и обяд)
трябва да бъде в съответствие с изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския
парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива
90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и
на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията;
2. Закона за храните;
3. Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3
до 7 години в детски заведения;
4. Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;
5. Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците;
6. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци;
7. Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните;
8. Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на
населението;

9. Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в
храните;
10. Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на
радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария;
11. Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за
съхраняване и използване на особено бързо-развалящите се хранителни продукти;
12. Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за норми за максимално допустимите количества
на остатъци от пестициди във или върху храни;
13. Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за максимално допустимите количества
замърсители в храните;
14. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата
действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с
хранителни продукти.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава приготвяните и/или доставяни от него храни да
включва храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление
и съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове, както и на
утвърденото от директора на училището (възложител), или друг служител, определен от
него меню за съответната седмица.
(4) Предлаганите натурални сокове да бъдат с 100 % плодово съдържание.
(5) Млякото, млечните продукти и хляба да са произведени по БДС или
еквивалентно.
(6) Доставката на готовата за консумация храна, е необходимо да включва
следното:
1. Закуска за учениците от подготвителни групи – 38 деца, ученици от първи до
четвърти клас - прогнозен брой ученици – 375, прогнозен брой учебни дни в учебна
година – 160.
2. Топъл обяд, за учениците от първи до шести клас, прогнозен брой – 60,
прогнозен брой учебни дни в учебна година – 160.
Конкретният брой ученици по т. 1 и 2 за всяка ежедневна (за учебен ден) доставка
ще се уточнява по реда на ал. 9.
(8) Доставката на храна се осъществява всеки учебен ден от седмицата, два пъти на
ден:
- сутрешна закуска до 8:00 часа в съответния ден;
- обяд до 11:30 часа в съответния ден, съгласно Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба № 9/16.09.2011 г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в
детските заведения и училищата.
(9) Броят деца и ученици, за които ще трябва да се доставя закуска, се уточняват с
директора на училището или с определен от него служител един работен/учебен ден преди
извършването на доставката, а тези, за които ще трябва да се доставя обедно ястие – в
деня на доставката до 9:00 ч.
(10) Доставката на храната да се извършва в съдове, съобразени с Наредба №
1/26.01.2016 г. за хигиената на храните и с хигиенните изисквания на оправомощените
държавни органи.
(11) Приготвянето на храната да се извършва съгласно Наредба № 6/10.08.2011 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба № 9/16.09.2011 г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в
детските заведения и училищата.
(12) Порциите да са съобразени с дневните норми на прием на хранене и със
специфичните потребности на хранещите се деца и ученици.

(13) Доставената храна да бъде съпроводена с документ за качество.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да доставя обяда в съдове, съобразени с Наредба № 1
от 26.01.2016 г. за хигиената на храните в училищния стол и придружена от документ за
качество, включващ: етикет, дата и час на приготвяне, вид на храната и грамаж.
(15) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ увеличаване или
намаляване на количествата на доставяната храна по ал. 7, т. 1 и 2, според броя на децата
и учениците, които ще се хранят.
(16) Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан
произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за
безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните,
ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р
България законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на
Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в
съответствие с нормативни изисквания.
(17) Ежедневно директора на училището (възложител), или друг служител,
определен от него контролира количеството и качеството на храната и правилното
рационално хранене на децата.
(18) При установяване на доставена храна, която не отговаря на технически
спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни
актове, директора на училището (възложител), или друг служител, определен от него, има
право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне
на храна, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество, начин на
доставяне на технически спецификации и на договорните условия, включително на
приложимите нормативни актове. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
незабавно и своевременно, в срок ............ (словом: ..........................................................
.........................) минути от съобщаването на рекламацията, да достави храна, която
напълно съответства на техническите спецификации и на договорните условия,
включително на приложимите нормативни актове. В този случай транспортните разходи
за неприетата доставка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица имат право:
1. да получават доставената готова храна за консумация, според утвърденото меню и
съответстващи на всички договорни условия по чл. 1 от настоящия договор, в
определения срок;
2. да проверяват дали доставените готови за консумация храни съответстват на
изискванията по т. 1;
3. да откажат приемането на доставени готови за консумация храни, ако не съответстват
на някое от условията по чл. 1 от настоящия договор и да направят рекламация;
4. в случаите по т. 3 да изискат изпълнение съобразно изискванията на чл. 1 от договора,
без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи плащане на транспортни разходи за неприетата доставка;
5. да получат фактура за дължими плащания, съгласно условията и изискванията по
настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена ежемесечно в
срок 5 (пет) работни дни от представянето на фактура на определените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица след приемането на доставени готови за консумация храни от тях,
в съответствие с другите клаузи от договора. Фактурата се представя за приетите доставки
през предходния месец.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица са длъжни да съобщят на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите възражения незабавно щом открият посочените в ал. 1, т. 3

несъответствия (недостатъци), включително и ако ги открият след приемането на
доставени готови за консумация храни.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената на доставената стока в
срока и при условията по чл. 2, ал. 2.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да доставя хранителните продукти по вид и количество, посочени в утвърденото
седмично меню, съответстващи на всички приложими български и европейски
нормативни стандарти, регламентиращи изисквания към хранителните продукти и
готовите за консумация храни, които се доставят за консумация на деца от подготвителни
групи и на ученици в училищни столове за хранене;
2. да доставя готовите за консумация храни в помещение в училището, посочено от
възложителя;
3. да доставя само храни, които са произведени и/или складирани единствено в обекти,
отговарящи на чл. 12 от Закона за храните, и регистрирани по чл. 12, ал. 2 от ЗХ;
4. да доставя готови за консумация храни, които са в съответствие с добрите практики за
производство и търговия с храни, системата за управление на безопасността на храните,
системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или съответните
процедури, основани на нейните принципи, а също технологичната документация,
въведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или търговеца или производителя, от които ги е купил;
5. да доставя храни, които в приложимите случаи са етикетирани и опаковани, съгласно
изискванията на Закона за храните и приетите въз основа на него приложими нормативни
актове;
6. да доставя готови за консумация храни, които притежават по-дълъг срок на годност,
считано от деня на доставката;
7. да доставя готовите за консумация храни в определени в чл. 1, ал. 8 от договора срок;
8. да доставя готовите за консумация храни с негови собствени или наети превозни
средства, отговарящи на нормативните изисквания за превозване на хранителни продукти
в Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните.
9. да представи на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица фактура за доставените през
предходния месец при условията на точки 1 – 8 и приети готови за консумация храни;
10. в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от договора, да достави отново готови за консумация
храни в определения в настоящия договор срок (чл. 1, ал. 18), като спази задълженията си,
визирани в чл. 1 и 4, 1 – 9, без да му се дължи плащане на транспортни разходи за
неприетата доставка;
11. да издава фактура за доставените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ закуски и обяди за
предходния месец.
ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Възложителят заплаща по ……… лева за всеки доставен обяд/закуска/, като част
от общата единична цена ……. лева без включен ДДС, …………лева, с включен ДДС.
Цената по договора се плаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ТБ “.......................................” АД – клон .......................;
IBAN: ...................................................................
BIC: ………………………
(2) Възложителят заплаща по ……… лева с включен ДДС за всяка доставена
закуска, като част от общата единична цена ……. лева, без включен ДДС, ……….лева с
включен ДДС. Цената по договора се плаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ТБ “.......................................” АД – клон .......................;
IBAN: ...................................................................
BIC: ………………………
(3) Цената по ал. 1 се плаща само за доставени закуски и обяд , по брой, уточнен по
реда на чл. 1, ал. 9, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора като съответстващи
на всички договорни условия и изисквания, на базата на издадена за това фактура за
приетите доставки през предходния месец.
(4) Цената по ал. 1, при условията на ал. 2, се заплаща в срока по чл. 2, ал. 2 от
договора.
V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 6. (1) При виновно неизпълнение на задължения по този договор всяка от
страните дължи обезщетение за причинени вреди, съгласно разпоредбите на гражданското
законодателство.
(2) За неизпълнение на задължението си по чл. 1, ал. 18 и чл. 4, т. 10 от договора, в
определения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02 % от стойността
на договора за всеки отделен случай на такова неизпълнение.
Чл. 7. (1) Обезщетение не се дължи за неизпълнение или забава, когато са
причинени от непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена
от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолимата сила.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на
неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то
може да бъде преодоляно.
VІ. ДЕЙСТВИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 8. (1) Договорът влиза в сила от 16.09.2016 г. и действа до 30.05.2017 г. по
отношение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да доставя определените с настоящия
договор стоки.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя договорените готови храни по
време на учебните дни през учебната 2016/2017 г.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане срока на неговото действие;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. с тримесечно писмено предизвестие, чийто срок започва да тече от датата на
получаването му;
4. при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие,
ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да
изпълни своите задължения.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, когато
два или повече пъти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 4, т. 10 от
договора, с изключение на случаите, когато лошото качество се дължи на непреодолима
сила, доказана по реда на чл. 7, ал. 2 от договора.

(3) Ако прекратяването на договора в случаите на ал. 1 и 2 е с предизвестие, то е с
едномесечен срок и трябва да е в писмена форма.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора по реда на чл. 10, когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 2, ал. 2 от договора, в срок до 30
(тридесет) дни след падежа.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 12. Адресите за кореспонденция на страните са тези, посочени в началото на
договора. При промяна на своя адрес, всяка страна се задължава да уведоми другата за
новия си адрес в тридневен срок от промяната.
Чл. 13. За неуредените случаи в този договор, възникнали по повод
регламентираното с него правоотношение, се прилагат нормите на Закона за
обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, както и на други
приложими нормативни актове на българското законодателство.
Чл. 14. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Технически спецификации;
2. Предложена цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагане на
настоящата поръчка;
3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагане
на настоящата поръчка.
Договорът се състави и подписа в три еднакви екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
....................................
Гл. счетоводител:

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

Приложение № 22

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Съдържание

Вид на
документа
(копие или
оригинал)

1.
2.
3.
4.
………………………………………………..

Дата, ..............................

ИМЕ, ПОДПИС: ......................................

