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ОДОБРИЛ: 

ГЕНО СТАЙКОВ 

Директор на СОУ «Св. Климент Охридски» - гр. Ямбол 
 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

ЗА УЧАСТИЕ 

 

(На основание Глава VІІІ «а» от ЗОП, чл.101 а, 101 б ) 

 

 
          Публична покана 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 

V клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. 

Ямбол за периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в подготвителни групи 

и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а осигуряването на обяди в учебните дни 

на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V клас при целодневна организация на обучение. 
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

І. Възложител: 

1. Наименование, адреси и място за контакт: 

 Официално наименование:  СОУ „Св. Климент Охридски“. 

 Адрес: гр. Ямбол, ул. „Ст.Караджа” №72, България 

 Място за контакт: гр. Ямбол, ул. „Ст.Караджа”№72, тел.046/664095, 046/661276, GSM: 

0894442919. 

 Ел. поща:  soukoyambol@mail.bg. 

 

2. Вид на възложителя и основна дейност: 

 Публичноправна организация, образование. 

 

ІІ. Предмет на Обществената поръчка 
1. Наименование на поръчката: 

        „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 V клас при 

целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за 

периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в подготвителни групи 

и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а осигуряването на обяди в учебните дни 

на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V клас при целодневна организация на обучение. 

    а.   Обект на поръчката – доставка. 

б.   Код съгласно класификатора на ОП(CPV) – осн. предмет – 55524000. 

в.   Място на изпълнение – гр. Ямбол, СОУ„Св. Климент Охридски“. 
 

2.            Кратко описание на поръчката: 

       Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в 

подготвителни групи и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а 

осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I 

до V клас при целодневна организация на обучение. 
 

3.            Количество или обем на поръчката: 

         Прогнозната стойност на поръчката е 37 179 лв. (тридесет и седем хиляди и сто 

седемдесет и девет лева и 00 ст.) без ДДС за осигуряване на закуски и 8 006 лв. (осем 

хиляди и шест лв. и 00 ст.) без ДДС за осигуряване на обяди. Обща прогнозна стойност – 

45 185 лв. (четиридесет и пет хиляди и сто осемдесет и пет лв. и 00 ст.). 
Прогнозната стойност на поръчката се основава на 155 учебни дни за децата в 

подготвителните групи и  учениците от I клас и на 160 учебни дни за учениците от II - IV 

клас за учебната 2015/2016 г. 
 

ІІІ. Правна, икономическа, финансова и техническа информация: 

Плащането ще се извършва по банков път след представяне на фактура за 

осигурените закуски и обяди през месеца. 

1. Условия за участие: 

          Изисквания към кандидатите или участниците: 
       - възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се 

отбелязват във входящия регистър на възложителя; 
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       - в настоящата процедура може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия. От процедурата се отстранява участник, който не отговаря на изискванията, посочени в 

настоящата покана и документацията за участие в процедурата; 

- в настоящата процедура не се допускат от един участник варианти на неговата оферта (на основание 

чл.71, ал.2 от ЗОП); 

- договорът за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник в процедурата ще се 

сключва при условията на чл. 101е от ЗОП. 
 

2. Изисквания към офертите на кандидатите: 
2.1. Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от 

възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите. 

2.1.1.  Правно състояние 

 Списък на документите: 

 - Образец №1 - Заявление за участие 

 - Образец №2 - Административни сведения  

 - Образец №3 - Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия, а също и с 

документацията за участие в обществена поръчка  

 - Образец №4 - Декларация за задължаване да се спазват условията за участие в процедурата и 

да не се разпространяват данни, свързани с нея 

 - Образец №5 - Декларация по чл.47, ал1 и ал.5 от ЗОП 

 - Образец №6 - Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП 

 - Образец №7 - Ценова оферта  

 - Проект на Договор – Приложение №1 

 - Документ за регистрация на юридическо лице / документ за самоличност на физическото 

лице – копие; 

 - Декларация в свободен текст, удостоверяваща времето, указано в минути за реакция при 

рекламация на предлаганите закуски и обяди в указан брой минути; 

 - Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско 

юридическо лице документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, 

а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 
 - Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – когато офертата или 

някой документ от нея не е подписана от представляващия участника. 
 

2.1.2. Технически възможности: 

 Списък на документите: 
     1.  Удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено от ОДБХ (Областна дирекция по 

безопасност на храните) за превоз на тестени изделия и готвени ястия. Към удостоверението да се приложат 

заверени копия на регистрационни талони. 

     2.   Удостоверение от ОДБХ за регистрация на обекта с право за производство на готвени ястия и кетъринг. 

     3.   Удостоверение от ОДБХ за регистрация, удостоверяващо че обекта, в който кандидата ще  произвежда 

ученическите закуски е "Цех за производство на тестени закуски". 

     4.   Декларация, съдържаща основните договори с обект, сходен на поръчката, подписана от участника за  

последните три години - 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

     5.  Информация за квалификацията на персонала с приложени заверени от участника копия от трудови 

договори и документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на персонала.  

 

             2.1.3. Минимални изисквания:  
1.         Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 /три/ броя договори през последните 3 /три/ години - 

2012г., 2013 г. и 2014 г. с предмет, сходен на настоящата поръчка.  

2. Участникът да притежава минимум три години дейност в сферата на ученическото столово хранене. 

3. Участникът трябва да разполага с персонал и копия от документи за образование и професионална 

квалификация на техническите лица, които са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката. 

4. За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката, всеки от участниците 

представя: 

         - документ за собственост или договор за наем на обект с осигурена собствена или наета база, 

регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните; 

         - удостоверение от РЗИ или БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за храните; 

         - копие от регистрацията на автомобила/лите в РЗИ или ОДБХ във връзка с &2 от ПЗР на ЗБАБХ. 

5. Участникът следва да представи примерни менюта, заверени с подписа на експерт, съгласно 

горепосочените приложения по обособената позиция, като не се допуска повторяемост за 5 дни.  
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           Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, 

издателство Техника, 2012 г. и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. При 

приготвяне на обедното меню, всеки участник следва да се съобрази с изискванията за грамажа за съответните 

ястия и със специфичните потребности на хранещите се (ученици от I-ви до V-ти клас).  

6. База при съставяне на седмичното меню: да отговаря на средно дневните препоръчителни продуктови 

набори, отговарящи на Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за балансирано и рационално 

хранене на децата от 6-18 години. Менюто да се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 37 на 

Министерство на здравеопазването за Здравословно хранене на учениците и Наредба № 9/16.09.2011г. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 

училищата, обн. ДВ, бр.73/20.09.2011 г.  

7. Закуските и обядите да се приготвят в деня на  консумацията и да се доставят при децата и учениците 

топли.  

8. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и 

чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните.  

9. Хранителните продукти, с които ще се приготвят закуските и обядите, да отговарят на изискванията на 

Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани 

в детските заведения и училищата, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиена на храните, издадена на основание чл. 

17, ал. 2 от Закона за храните на МЗ и МЗГ, обн. в ДВ бр. 55/07.07.2006г. в сила от 01.09.2006г. и Наредба № 

108/12.09.2006г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци 

и на изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз респективно Регламент 178/2002 и 

Регламент № 852/2004 (ЕО).  

10. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите закуски и обяди, като същите 

следва да се доставят в еднократни индивидуални опаковки и се пренасят в термофорни кутии/съдове, 

запазващи нейните качества. Когато храната се доставя предварително опакована, то опаковката трябва да 

предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики. Всеки 

доставен пакетиран хранителен продукт да бъде етикетиран и маркиран съгласно Наредбата за изискванията за 

етикетирането и предоставянето на храните, придружени от търговски документ или сертификат за годност, 

качество и произход, съгласно изискванията на Закона за храните. Времето, указано в минути за реакция при 

рекламация, да не надвишава едно стандартно училищно междучасие. 

 
 3.1.  Плик №2 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение 

на участника. В пликът се поставя попълнена ценовата оферта, която е Образец №7 от пакета с 

документи. 
 

Двата плика се запечатват в трети непрозрачен плик със следният надпис в 

средата:  

             За участие в публична покана 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 V клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент 

Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в 

подготвителни групи и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а 

осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V 

клас при целодневна организация на обучение. 

                -       в долния ляв ъгъл се изписва името на участника с координати за връзка; 

 -  в горния десен ъгъл се изписва: гр. Ямбол, СОУ „Св.Климент Охридски“, 

ул.“Ст.Караджа“  №72. 

Всички документи, представени от участника трябва да са на български език, копията да 

бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално 

упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника. 

Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на 

законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне 

едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: 

-представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 

-представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 

-представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. 
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 4. Процедура: 
 Вид на процедурата – Публична покана. 

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

Офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 

допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по следната методика за определяне на 

комплексната оценка (КО): 
 

I. Критерий за оценка:  
Критерият за оценка на офертата е "икономически най-изгодна оферта". 
  

II. Показатели: 
Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната им 

тежест са:  

1. Показател 1 – С: максимален брой точки 30 получава офертата на участника, 

предложил най-ниската цена, изчислена по следната формула: 

C= (минимална предложена цена / предложена цена в офертата) * 30 

 

2. Показател 2 – K: максимален брой точки 50 получава офертата на участника с най-

разнообразно и най-качествено меню, изчислено по следната формула: 

К= (получена оценка / максимална оценка) * 50  

         Забележка:  Оценките са от комисията и са от 1 до 10 точки. 

3. Показател 3 – V: максимален брой точки 20 получава офертата на участника 

предложил най-кратко време за реакция при направена рекламация, изчислено по 

следната формула: 

V= (най-кратко предложено време / време за реакция от офертата) * 20  

         Забележка: Времето за реакция трябва да бъде в диапазона от 1 до 10 минути, 

което е съобразено с времето на стандартно междучасие в училище. 

 

III. Методика за оценяване на офертите:  
Комисията прилага единна методиката на оценка на всички оферти, отговарящи на 

критериите за подбор.  

Участниците ще бъдат класирани в зависимост от събрания брой точки. Събралия 

най-голям брой точки ще бъде класиран на първо място. Офертите ще бъдат оценени по 

следната формула: 

КО = C+K+V, където KO е комплексната оценка на офертата от трите показателя. 

 
Документи за участие – Документацията за участие се получава в гр.Ямбол, СОУ 

„Св.Климент Охридски“, ул.“Ст.Караджа“  №72, ст.202 /каса/ - всеки работен ден. 

 Срок за подаване на оферти - до 21.07.2015 г., 12.00 часа в СОУ„Св.Климент 

Охридски“, ст.202 /каса/. 

 Срок за валидност  на офертите – 45 дни. 

4. Условия за отваряне на офертите – 22.07.2015 г., 10.00 часа в СОУ „Св.Климент 

Охридски“, ст.103 /гл.счетоводител/. 

 Лица, които могат да присъстват на отваряне на офертите – участници в 

процедурата или упълномощени техни представители. 
Процедурата е открита с Решение / Заповед № 304 / 10.07.2015 г. на Директора на СОУ “Св. 

Климент Охридски“ – гр. Ямбол. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

в процедура по чл.101 а, 101 б от ЗОП 
ОБРАЗЕЦ  № 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

            В публична покана 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 

V клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. 

Ямбол за периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в 

подготвителни групи и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а 

осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V 

клас при целодневна организация на обучение. 
 

Ние, долуподписаните представители на ............................................................................................ 

 

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

с ЕИК............................................................, се запознахме с документацията. 

С настоящото заявление представяме оферта за участие в обявената от Вас публична покана. 

Изразявайки това свое желание, ние декларираме, че сме запознати с общите условия и срокове за 

подаване на офертата за участие и ги приемаме без възражения. 

Заявяваме, че ако изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на нас, до 

подписването на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и 

възложителя. 

Запознати сме с условието, че срокът за валидност на офертата е 45 календарни дни от крайния 

срок за получаване на офертите. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, 

поети с офертата до изтичане на срока на валидност на офертата. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за 

изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

С настоящото декларираме, че сме запознати със списъка и естеството на задължителните 

документи, които следва да бъдат приложени към нашата оферта. 

Предлаганата от нас цена е посочена в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, 

представляващ неразделна част от офертата и поставен в плика с нея. 

При така предложените условия от нас в нашата оферта сме включили всички разходи, 

свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 

изискванията на възложителя. 

 

 

 

 

Дата:............................          Име и фамилия:........................................................... 

 

 

 

Подпис и печат:....................                 Длъжност:........................................... 
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ОБРАЗЕЦ № 2  

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1. Наименование на участника ………………………………………..…………........... 

 

2. Координати: 

 

Адрес:.......………………………………………………………………………..............…. 

 

Телефон № ........................... …………………………………………........…………..... 

 

Факс: ..................................... ………………………………………………........……..... 

 

Е-mail: .................................. ……………………………………………………............. 

 

3. Лице, представляващо участника:  

 

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

(трите имена) 

………………………………………………………………………................................... 

(длъжност)  

Телефон/факс/ e-mail…………………………..……………...........…………………… 

 

5. Обслужваща банка …….................................................................................................. 

(наименование на обслужващата банка) 

 

…………………………………….................................................................................................. 

(адрес на банката) 

 

……………………………………………………................................................................... 

IВАN сметка, В1С код на банката) 

 

6. Титуляр на сметката ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………………………………………..............................  

(длъжност) 

4.   Лице за контакти: ......................................................................... ………..…......... 

(трите имена) 

………………………………………………………..........................................  
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ОБРАЗЕЦ   № 3 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният ............................................................... ………………………………... 
(трите имена)  

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на .................................................................................................................  
(длъжност) 

 

на участник:  .......................................................................................................................  
(наименование на участника) 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

че съм запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията 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 V клас при 

целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за 

периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в 

подготвителни групи и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а 

осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V 

клас при целодневна организация на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:……………..                                                 

 

ДЕКЛАРАТОР:………………. 
                                      (подпис, печат) 
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ОБРАЗЕЦ   № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният ........................................................ ………………………………... 
(трите имена) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ..........................................................................................................  

(длъжност) 

 

на участник:  ................................................................................................................  
(наименование на участника) 

 

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 V клас при 

целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за 

периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в 

подготвителни групи и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а 

осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V 

клас при целодневна организация на обучение. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.  

 

2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи нормативни 

актове, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в  случай, че същата ми бъде 

възложена. 

 

 

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв 

предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето 

участие в откритата процедура. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:……………..                                                          

 

 

   ДЕКЛАРАТОР: ………………. 
                                          (подпис, печат) 
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ОБРАЗЕЦ  №  5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 

 

Подписаният ...............................................................................................................................................  

(трите имена) 

л.к. № ......................................................... издадена на  ........................................................год.  

от ................................... ..., град...................................................................................................................  

адрес: гр...................................................................... община ....................................................................  

ул .......................................................................... № ........ бл. №.................. , ап ............... , ет ...................  

 

В качеството си на .....................................................................................................................................  

     (управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на 

директорите и др.) 

на...................................................................................................................................................................  

(наименованието на участника/подизпълнителя - юридическо лице) 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК); 

• подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; 

• участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; 

• престъпления против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 

• престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс; 

• престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2. 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник няма член на управителен или контролен орган, 

както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски 

пълномощник, който да е свързано лице/не съм свързано лице (невярното се зачертава) по 

смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

5. Представляваният от мен участник не е сключил трудови или други договори с лице по 

чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, работило преди 

по-малко от една година в Община Ямбол и Министерство на образованието, младежта и науката. 

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в 

декларираните по - горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

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

данни. 

 

 

 

Дата:……………. 

 

ДЕКЛАРАТОР:  ………………...... 
                                              (подпис, печат) 
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Забележки: 

Декларацията се попълва от представителите на участниците и на подизпълнителите, 

когато участниците са установени /регистрирани в България.. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 на чл. 47 от ЗОП (т. 

1 от декларацията) се прилагат, както следва: 

• при събирателно дружество - от сьдружниците и управителите; 

• при   командитно   дружество   -   от   неограничено   отговорните   съдружници,   без 

ограничено отговорните съдружници; 

• при дружество с ограничена отговорност - от управителя /управителите/, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност  -  от едноличният  собственик на капитала 

и неговия управител (ако има). Ако собственикът е юридическо лще – неговият ръководител и 

неговия управител (ако има); 

• при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон,  а при липса на овластяване - от членовете на съвета на директорите  или 

управителния съвет; 

• при командитно дружество с акции - от изпълнителните членове  на съвета на 

директорите; 

• във всички останали случаи - от лицата, които представляват участника. 
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ОБРАЗЕЦ  №  6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

 

Подписаният  .......................................................................................................................  
(трите имена) 

 

л.к. № ............................................... издадена на  ....................................................... 

год. 

 

от .............................. , град ...........................................................................................................  

 

адрес:  гр ......................................................... община ................................................................  

 

ул .............................................................. № ....... бл. № ............... , ап .............. , ет ...................  

 

В качеството си на .........................................................................................................  
     (управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите и др.) 

 

на ......................................................................................................................................  
(наименованието на участника/подизпълнителя - юридическо лице) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Участникът, когото  представлявам, не е в открито производство по несъстоятелност. 

2. Участникът, когото представлявам не е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. 

3. Дейността на участника, когото представлявам не е под разпореждане на съда. 

4. Участникът, когото представлявам не е преустановил дейността си. 

5. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена 

професия. 

6. Участникът, когото представлявам няма парични задължения към държавата или 

към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/ участникът, когото 

представлявамима парични задължения към държавата или към община, но е допуснато 

разсрочване или отсрочване на тези задълженията. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички  настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

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

неверни данни. 

 

 

 

Дата:……………. 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: ………………... 
                                           (подпис, печат) 
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Забележки: 

Декларацията се попълва от представителите на участниците и на 

подизпълнителите, когато юридическите лща са установени /регистрирани в България. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 2, т. 2 на чл. 47 от ЗОП 

(т. 5 от декларацията) се прилагат, както следва: 

• при събирателно дружество - от съдружниците и управителите; 

• при   командитно   дружество   -   от   неограничено   отговорните   съдружници,   

без  ограничено отговорните съдружници; 

• при дружество с ограничена отговорност - от управителя /управителите/, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност  - от едноличният собственик 

на капитала и неговия управител (ако има). Ако собственикьт е юридическо лице – 

неговият ръководител и неговия управител (ако има); 

• при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 

Търговския закон,  а при липса на овластяване - от членовете на съвета на 

директорите или управителния съвет; 

• при командитно дружество с акции - от изпълнителните членове   на съвета 

на директорите; 

• вьв всички останали случаи - от лицата, които представляват участника. 

 

По    отношение    на    обстоятелствата    в    точка    6,    декларатора    избира,    

това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него. 
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ОБРАЗЕЦ  №  7 

 
ДО  

Директора на 

СОУ „Св. Климент Охридски“ - Ямбол 

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 

От ………………………………………………………………………………… 

 

Относно участие в  обявената от директора на СОУ «Св.Кл.Охридски» - Ямбол  публична 

покана за участие в обществена поръчка с обект  

               „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 V клас при 

целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за 

периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в 

подготвителни групи и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а 

осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V 

клас при целодневна организация на обучение. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената публична покана, Ви представяме нашето ценово предложение без 

ДДС, както следва: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Всички посочени цени са в български лева. 

При несъответствие между предложените единична и обща стойност, валидна ще бъде 

единичната / общата цена на офертата  

До подписване на договор това предложение заедно с писменото приемане от Ваша 

страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни за срок от 45 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

оферти.  

 

 

 

Дата:……………. 

 

ДЕКЛАРАТОР: .........……………… 
                                          (подпис, печат) 
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Проект! 

 

ДОГОВОР 
№ 

 

 

             Днес, …………..2015 г. в гр. Ямбол се сключи настоящия договор между СОУ „Св. Климент 

Охридски”, БУЛСТАТ 000961480, с адрес на управление – гр.Ямбол 8600, ул. „Ст. Караджа” № 72, 

представлявано от Гено Николов Стайков - директор и Стоян Василев Георгиев – гл. счетоводител, 

наричан за краткост в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна 

и 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

             наричана за краткост в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна 

 

             Този договор се сключва на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП и във връзка със Заповед 

№ ……………….. на Директора на СОУ „Св.Кл.Охридски“ за определяне изпълнител на 

обществена поръчка с обект  

Предмет на поръчката :  
„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 V клас при целодневна 

организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2015 

г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в 

подготвителни групи и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а 

осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V 

клас при целодневна организация на обучение. 

Критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта”. 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 
          Чл.1. С настоящия договор „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ" възлага, а „ИЗПЪЛНИТЕЛЯ" приема да 

осъществи услугата „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 V клас 

при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за 

периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“  както следва: 
Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 35 деца в 

подготвителни групи и 398  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а 

осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2015/2016 г. е за 60 ученици от I до V 

клас при целодневна организация на обучение. 

 
         Чл.2, ал. 1. Настоящият договор влиза в сила от 16 септември 2015 г. и има действие до 31.05. 

2016 година. 
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 4. Общата стойност на възложената с настоящия договор дейност за един учебен месец 

се формира от броя на консумираните закуски и обяди за един учебен ден, умножен по броя на 
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учебните дни, като броят на обядите, консумирани за един учебен ден, се удостоверява с подпис на 

класните ръководители на паралелки, като единичната цена на доставения продукт е:  

- за закуска -  …………… лв. без ДДС за 1 учебен ден. В цената е включена стойността на 

стоката, разходите по опаковката, транспортни  разходи за доставка до мястото на изпълнение. 

- за обяд -  …………… лв. без ДДС за 1 учебен ден. В цената е включена стойността на 

стоката, разходите по опаковката, транспортни  разходи за доставка до мястото на изпълнение.  

- Настоящият договор се сключва за обща стойност ……………………………..лв. без ДДС. 

 

Чл.5. ал.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените доставки  

съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и единични цени посочени в чл. 4 от настоящия 

договор.  

Плащането се извършва в срок до 10 /десет/ работни дни след представяне на нагледно 

попълнена фактура съдържаща всички задължителни реквизити, единични цени, количество, 

стойност. 

ал.2.    Към фактурата по ал. 1 се прилага копие от заявките за закуски за всеки учебен ден, 

удостоверени с подписи на класните ръководители. 

Чл. 6. ал. 1.  Плащането се извършва с платежно нареждане по банков път по  сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

БАНКА:  

IBAN:  

BIC:  

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ИЗПЪЛНИТЕЛЯ" 

 
Чл.7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да извършва доставка на закуските и обядите. 

2. Основният комплект за обяд трябва да включва разнообразни хранителни продукти и 

кулинарни изделия, като в рамките на една седмица да не се повтарят.  

Обядите могат да бъдат от следните групи:   

- с млечен продукт / сирене, кашкавал, извара, млечни салати /; 

- с меса / колбаси/, риба или  яйца; 

- със зеленчуци. 

3. Грамажът на закуските и обядите и техните компоненти да бъде съобразен с рецептурите в 

„Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети” Хр.Юруков. 

4. Месата и колбасите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти да са с намалена масленост. 

5. Доставените закуски и обяди да не са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски изделия – 

баклави, торти, пасти и други. 

6. Тестените изделия за закуските и обядите да се приготвят в деня на консумацията и да се 

доставят при децата и учениците топли.  

7. Предлаганите кисело млечни продукти да се съхраняват до консумацията в охладено 

състояние, но да се предлагат при температура не по-ниска от 10 С. 

8. Хранителните продукти да отговарят на нормативно определените отраслови норми. 
    9. Да не преотстъпва права и задължения по този договор на трети лица. 

 

         Чл.8, ал.1. Разходите по транспорта, опаковката и риска от погиването до мястото на 

доставка на хранителните стоки са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ" 

 
          Чл.9, ал.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация за изпълнение на поетите от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  задължения по договора. 

                    ал.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща цената на извършеното от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срокове, начина и  условията, посочени в този договор. 
                    ал.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки относно реално извършените 

доставки, да контролира действията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на основата на направения анализ от 

извършените проверки, да коригира заявките.  

                   ал.4. Да осигури дежурни учители за придружаване на учениците в училищния стол за 

контрол на реда, дисциплината и опазване здравето на учениците. 

 

V. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 
         Чл.10. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се 

позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала писмено и своевременно 

другата страна за възникването и. Под „непреодолима сила” следва да се разбира непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 

          Чл.11. Освен, ако друго не бъде указано писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

трябва да продължи да изпълнява задълженията си съгласно договора, доколкото е разумно на 

практика и трябва да търси други възможни алтернативни средства за изпълнение на договора, които 

не са препятствани от събитието. 

 

VI. КОНТРОЛ 
 

          Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимият вътрешен контрол с цел изпълнение на 

договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Контролът се извършва от квалифициран и 

опитен в дейността персонал. 

   Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки на услугата по всяко време. 

 

 

VII. VІI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО 

ПОВЕДЕНИЕ 

 
          Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки конфликт 

на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице неспазване на 

клаузите за етично поведение 

         Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати 

или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на 

договора. 

           Чл. 16.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в 

изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси 

или изложен на такава ситуация. 

           Чл. 17.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в 

съответствие с правилата и/или кодекса на етично поведение, както и да спазва подобаваща 

дискретност. 

          Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с 

изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията му по настоящия договор. 

          Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по 

време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в ущърб 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информацията която им е била предоставена. 
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VIII. ОБЩИ  УСЛОВИЯ 

 
          Чл.20.  Настоящият договор не може да бъде изменян от страните по него. Изключения се 

допускат в случаите по чл.43,ал.2 от ЗОП.  

          Чл.21.   Изменение на клаузите по настоящия договор могат да бъдат извършвани с двустранни 

писмени споразумения между страните. 
        Чл.22.   Споровете между страните се решават с писмено споразумение, а при непостигане на 

съгласие, се постъпва по реда на действащото законодателство. 
        Чл.23. Договор с копирани чрез технически пособия подписи и печати, както и договор, 

подписан от неупълномощени лица, са нищожни и не пораждат правни последици. 

        Чл.24. Всяка една от страните се задължава писмено, в едномесечен срок, при настъпили 

изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица, търговския адрес, банковата 

сметка, откриване на процедура по ликвидация, закриване или реституция - да уведомява другата 

страна. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

чл.25. Договорът се прекратява:  

ал.1. С изтичане на срока му. 

ал.2. По взаимно съгласие между двете страни изразено в писмен вид. 

ал.3. С постановяване на съдебно решение с което се обявява в несъстоятелност или 

ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.4. С отнемане от съответните компетентни органи на лицензията и разрешителните 

издадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с норнативните изисквания за извършване на 

дейността му.  
ал.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора при системно неизпълнение 

(три или повече учебни дни) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основните задължения и императивни 

условия на договора. 
         

Считано от 16.09.2015 год. отношенията на страните се уреждат единствено, съобразно 

клаузите на настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Неразделна част от договора са: 

- примерно месечно меню / отделно за закуски и обяди/ 

             - ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 - Заповед № ……………….. 
 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
                                   

 

           

 

ГЕНО СТАЙКОВ         
Директор  СОУ „Св. Климент Охридски”     

   

 

 

СТОЯН ГЕОРГИЕВ  
Гл.счетоводител  СОУ „Св. Климент Охридски” 


