РАЗДЕЛ І: Пълно описание на поръчката и технически спецификации
I. Пълно описание на поръчката
Основно училище „Бачо Киро”, гр. Велико Търново обявява обществена поръчка за избор на
изпълнител, чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на учебници
и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Учебници и учебни комплекти за ІII клас, издадени от издателство
„Просвета-София“ АД;
Обособена позиция 2: Учебници и учебни комплекти за III клас, издадени от издателство
„Едюкейшънъл център“ ЕООД;
Обособена позиция 3: Учебници и учебни комплекти за VII клас, издадени от издателство
„Просвета-София“ АД;
Обособена позиция 4: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от издателство
„Анубис - Булвест“ ООД;
Обособена позиция 5: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от издателство
„Едюкейшънъл център“ ЕООД;
Обособена позиция 6: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от издателство
„Педагог 6“;
Обособена позиция 7: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от издателство
„Нова звезда 2000“ ЕООД;
Правно основание за провеждане на поръчката: чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с
чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.
Мотиви за избор на реда за провеждане на настоящата обществена поръчка:
Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на
авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права,
придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на
доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се
дължат на възложителя.
Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
Министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на учебници и на
учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния
образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала,
разработени са въз основа на утвърдените програми по чл. 76, ал. 7, чл. 78, ал. 1 и чл. 83, ал. 7 от
Закона за предучилищното и училищното образование и са приложими в практиката.
Съгласно чл. 164, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование,
Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на
учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от
степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет.
Издателствата, от които ще бъдат закупени учебници и учебни помагала са: „Просвета-София“
АД, „Анубис - Булвест“ ООД, „Едюкейшънъл център“ ЕООД, „Педагог – 6“, „Нова здезда
2000“ ЕООД
Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и
разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка.

Предвид гореизложеното провеждането на обществената поръчка по друг ред на ЗОП би
довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на
изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и до
нарушаване правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните помагала,
по които ще преподават през съответната година.
Обща прогнозна стойност на поръчката: 32 367,63 (Тридесет и две хиляди триста
шестдесет и седем лева и 63 стотинки) без ДДС или 38 841,15 (Тридесет и осем хиляди
осемстотин четиридесет и един лева и 15 ст.) с ДДС.
1. Предмет на поръчката
Настоящата поръчка е с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Учебници и учебни комплекти за ІII клас, издадени от издателство
„Просвета-София“ АД с прогнозна стойност 10 222,50 лв. без ДДС или 12 267,00 лв. с ДДС;
Обособена позиция 2: Учебници и учебни комплекти за III клас, издадени от издателство
„Едюкейшънъл център“ ЕООД с прогнозна стойност 2 827,50 лв. без ДДС или 3 393,00 лв. с
ДДС;
Обособена позиция 3: Учебници и учебни комплекти за VII клас, издадени от издателство
„Просвета-София“ АД с прогнозна стойност 11 695,46 лв. без ДДС или 14 034,55 лв. с ДДС;
Обособена позиция 4: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от издателство
„Анубис - Булвест“ ООД с прогнозна стойност 3 517,46 лв. без ДДС или 4 220,95 лв. с ДДС;
Обособена позиция 5: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от издателство
„Едюкейшънъл център“ ЕООД с прогнозна стойност 2 066,25 лв. без ДДС или 2 479,50 лв. с
ДДС;
Обособена позиция 6: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от издателство
„Педагог 6“с прогнозна стойност 1 095,96 лв. без ДДС или 1 315,15 лв. с ДДС;
Обособена позиция 7: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от издателство
„Нова звезда 2000“ ЕООД с прогнозна стойност 942,50 лв. без ДДС или 1 131,00 лв. с ДДС;
Изпълнението на поръчката следва да бъде реализирано при стрикто спазване на всички
приложими норми, регламентиращи дейностите, включени в доставката - предмет на поръчката.
Учебниците и учебните комплекти трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от
МОН списъци с учебници и учебни комплекти, които ще се ползват през учебната 2018/2019 г.
Учебниците и учебните помагала трябва да отговарят на изискванията на Глава седма от
Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за
познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Постановление № 79 на МС от
13.04.2016 г. относно цените. Цената на учебниците и учебните помагала не трябва да
надвишава цените, регламентирани в Постановление № 79 от 13.04.2016 г за осигуряване за
безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.
Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата
нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни
комплекти. Доставените учебници и учебни комплекти следва да бъдат нови, неупотребявани и
надлежно окомплектовани.

Учебниците и учебните комплекти са подробно описани в техническата спецификация.
2. Срок на изпълнение на поръчката: не по-късно от 07.09. 2018 г.
3. Място на изпълнение на поръчката: ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново
II. Техническа спецификация
Обособена позиция № 1: Учебници и учебни комплекти за IIІ клас, издадени от
издателство „Просвета-София“ АД:
№
1

2

3

4

5

6

7

Автори
Учебник/Учебен комплект
Румяна
Танкова,
Екатерина
Чернева,
Ваня
Иванова
Тетрадка № 1 по български език за 3. клас – „Просвета Румяна
София“ АД
Танкова,
Екатерина
Чернева,
Ваня
Иванова
Тетрадка № 2 по български език за 3. клас – „Просвета Румяна
София“ АД
Танкова

Брой
комплекти

Български език за 3. клас – „Просвета София“ АД

Румяна
Танкова,
Цанко Лалев
Тетрадка към читанка за 3. клас – „Просвета София“ АД Румяна
Танкова,
Екатерина
Чернева,
Ваня
Иванова,
Ганка
Георгиева
Математика за 3. клас – „Просвета София“ АД
Юлияна
Гарчева,
Ангелина
Манова
Тетрадка № 1 по математика за 3. клас – „Просвета Юлияна
София“ АД
Гарчева,
Ангелина
Манова

145

145

145

Читанка за 3. клас – „Просвета София“ АД

145

145

145

145

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Тетрадка № 2 по математика за 3. клас – „Просвета Юлияна
София“ АД
Гарчева,
Ангелина
Манова
Компютърно моделиране за 3. клас – „Просвета Плюс“ Антоанета
ЕООД
Миланова,
Величка
Дафчева,
Вера
Георгиева
Човекът и обществото за 3. клас – „Просвета София“ Пламен
АД
Павлов,
Мария
Босева,
Цветелина
Пейкова,
Поли
Рангелова
Тетрадка по човекът и обществото за 3. клас – Поли
„Просвета София“ АД
Рангелова,
Цветелина
Пейкова,
Мария
Босева
Човекът и природата за 3. клас – „Просвета София“ АД Людмила
Зафирова,
Снежана
Лазарова,
Тетрадка по човекът и природата за 3. клас – „Просвета Людмила
София“ АД
Зафирова,
Снежана
Лазарова,
Музика за 3. клас – „Просвета Плюс“ ЕООД
Галунка
Калоферова,
Вяра
Сотирова,
Росица
Драганова
Изобразително изкуство за 3. клас – „Просвета Плюс“ Петер
ЕООД
Цанев,
Ралица
Карапантева,
Галя
Страшилова
Технологии и предприемачество за 3. клас – „Просвета Георги
София“ АД
Иванов,
Ангелина
Калинова

145

145

145

145

145

145

145

145

145

Албум по технологии и предприемачество за 3. клас – Георги
„Просвета София“ АД
Иванов,
Ангелина
Калинова

17

145

Обособена позиция № 2: Учебници и учебни комплекти за III клас, издадени от
издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД:
№
1
2

Учебник/Учебен комплект

Автори

Учебник Английски език „HOPSCOTCH for the 3rd Дж. Хийт и
колектив
grade”
Тетрадка Английски език „HOPSCOTCH for the 3rd Ф. Джеймс и
колектив
grade”

Брой
комплекти
145
145

Обособена позиция № 3: Учебници и учебни комплекти за VII клас, издадени от
издателство „Просвета-София“ АД:
№
1

2

3

4

Учебник/Учебен комплект

Автори

Весела
Михайлова,
Йовка
Тишева,
Руска
Станчева,
Борислав
Борисов
Литература за 7. клас – „Просвета София“ АД
Албена
Хранова,
Лъчезар
Бояджиев,
Тина Велева
Математика за 7. клас – „Просвета София“ АД
Пенка
Нинкова,
Мария
Лилкова,
Таня Стоева,
Ирина
Шаркова,
Любка
Раденкова
История и цивилизации за 7. клас – „Просвета София“ Райна
АД
Гаврилова,
Веселин
Янчев,
Михайл
Груев,

Брой
комплекти

Български език за 7. клас – „Просвета София“ АД

145

145

145

145

5

6

7

8

Мария
Босева
Биология и здравно образование за 7. клас – „Просвета Маргарита
Плюс“ ЕООД
Панайотова,
Петър
Бояджиев,
Румен
Младенов,
Ирина
МиховаНанкова
Музика за 7. клас – „Просвета София“ АД
Вяра
Сотирова,
Росица
Драганова
Изобразително изкуство за 7. Клас – „Просвета Плюс“ Мариана
ЕООД
Мойнова,
Светослав
Косев, Вяра
ГуневаГеоргиева
Технологии и предприемачество за 7. Клас – Любен
„Просвета София“ АД
Витанов,
Донка
КумановаЛарде

145

145

145

145

Обособена позиция № 4: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от
издателство „Анубис - Булвест“ ООД:
№

Учебник/Учебен комплект

Автори

Брой
комплекти

А. Попов, К.
145
Найденов
2
Физика и астрономия за 7. клас – „Булвест“
М. Максимов,
145
Г. Русева
Обособена позиция № 5: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от
издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД:
Автори
№
Учебник/Учебен комплект
Брой
комплекти
1
Английски език „Hopscotch for the 7th grade”
М. Уоткин
145
и колектив
1

География и икономика за 7. клас – „Анубис“

Обособена позиция № 6: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от
издателство „Педагог 6“:

№
1

Автори
Учебник/Учебен комплект
Химия и опазване на околната среда за 7. клас

Брой
комплекти
М. Павлова,
М. Кирова,
Ел.
Бояджиева,
В. Иванова и
Ал. Кръстев

145

Обособена позиция № 7: Учебници и учебни комплекти за VIІ клас, издадени от
издателство „Нова звезда 2000“ ЕООД:
№
1

Автори
Учебник/Учебен комплект
Информационни технологии за 7. клас

Брой
комплекти
Ив. Иванов
и колектив

145

РАЗДЕЛ ІI: Изисквания на възложителя и указания за подготовка на офертата
1. Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени в
настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на предложението.
2. За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която
трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при
спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
3. Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават
документите.
Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и не разглежда оферта, която
е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в
обявата за обществената поръчка.
4. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на
български език и се подписва от управляващия или представляващия участника или от изрично
упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, ако същият разполага с
такъв.
5. Срок на валидност на предложенията: 90 (деветдесет) календарни дни, като срокът
започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.
6. Място и срок за подаване на предложенията за участие:
Офертите се приемат в ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново с адрес: ул. „Филип Тотю”
№20, всеки делничен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.
Срок за получаване на офертите – до 17:00 ч. на 02.08.2018 г.

7. Дата и място на разглеждане на предложенията от комисия определена със
заповед на Възложителя:
Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 17:30 ч. на 02.08.2018 г. в стая 202
8. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да притежават авторски права
и/или изключителни права или еквивалентни за разпространение на учебниците и учебните
помагала, предмет на поръчката.
9. Критерий за възлагане:
Най-ниска цена
Оферта следва да съдържа следните документи:
1. Представяне на участника, съгласно Образец №1.
2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата
обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това,
съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички
данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
обществената поръчка.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №2.
4. Ценово предложение, съгласно Образец №3.
5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец № 4).
6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3-5 от ЗОП) (Образец № 5).
7. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП (Образец № 6);
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в приложимите случаи) Образец №8;
9. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Образец №9);
10. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП
(Образец №10)
11. Доказателства за наличие на авторски права или права върху разпространението на
учебниците и учебните комплекти, предмет на поръчката.
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител,
представя следните документи:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по
седалището на възложителя и на участника.
РАЗДЕЛ ІІI: Образци:
1. Образец №1 Представяне на участника
2. Образец №2 Техническо предложение
3. Образец №3 Ценово предложение

4. Образец №4 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
5. Образец №5 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
6. Образец №6 Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП
7. Образец №7 Проект на договор
8. Образец №8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
9. Образец №9 Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици
10. Образец №10 Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4
от ЗОП

Образец №1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез изпращане на
покана до определени лица, с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за
учебната 2018/2019 година по обособени позиции:
……………………………………………………………………………………………………………
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефони:
Факс:
E-mail адрес:
Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за
всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или
поотделно (невярното се зачертава) от
изброените лица:
Регистрация по ЗДДС:
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС,

указва това в полето)
Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:……………………………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:......................................
1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети
от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет„Доставка на учебници и учебни
комплекти за учебната 2018/2019 година по обособени позиции”.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за
участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде
възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения към документацията за участие проект на договор.
4. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще ползваме
следните подизпълнители: (относимото се подчертава)
1) ...............................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/ЕГН:
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):
2) ...............................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/ЕГН:
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от
Възложителя.

Дата:........................... г.

Управител/Представител: .............................................
(подпис и печат)

Образец №2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящата оферта е подадена от …………………………………………………………………..
……………...………………….……………………………………………………...…………..………
(наименование на участника)
и подписано от ………………………….…………………………………………….………………..
(трите имена)
в качеството му на ……………………………………………………………………...........................
Уважаеми членове на Комисията,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници
и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година по обособени позиции” за Обособена
позиция ……...………………………………………………………………………………………….,
при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.
2. Срок на валидност на офертата ………. (……….. ) календарни дни (не по-малък от 90
календарни дни), считано от крайния срок за получаване на офертата.
3. Предлагаме срок за изпълнение на предмета на поръчката: 90 (деветдесет) календарни дни,
считано от получаване на заявка от страна на възложителя, но не по-късно от 07.09.2018 г.
4. Изпълнението на доставката съответства на изискванията на действащата нормативна уредба
относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни комплекти.
5. Доставяните учебници и учебни комплекти съответстват на утвърдените и одобрени от МОН
списъци с учебници и учебни комплекти, които ще се ползват през учебната 2018/2019 г.
6. Доставените учебници и учебни комплекти са нови, неупотребявани и надлежно
окомплектовани.
7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
условията, посочени в поканата.
Забележка: Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация за конфиденциалност по чл.
102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален
характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Дата:……………2018 г.

…………………………………
(подпис и печат)

Образец №3.1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции”;

ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции: за Обособена позиция 1: Учебници и учебни
комплекти за IIІ клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),
както следва:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева с ДДС
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните
учебници и учебни комплекти, както следва:
№
1

2

3

4

5

6

Автори
Учебник/Учебен комплект
Румяна
Танкова,
Екатерина
Чернева,
Ваня
Иванова
Тетрадка № 1 по български език за 3. клас – „Просвета Румяна
София“ АД
Танкова,
Екатерина
Чернева,
Ваня
Иванова
Тетрадка № 2 по български език за 3. клас – „Просвета Румяна
София“ АД
Танкова

Брой
комплекти

Български език за 3. клас – „Просвета София“ АД

Румяна
Танкова,
Цанко Лалев
Тетрадка към читанка за 3. клас – „Просвета София“ АД Румяна
Танкова,
Екатерина
Чернева,
Ваня
Иванова,
Ганка
Георгиева
Математика за 3. клас – „Просвета София“ АД
Юлияна
Гарчева,
Ангелина
Манова

145

145

145

Читанка за 3. клас – „Просвета София“ АД

145

145

145

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Тетрадка № 1 по математика за 3. клас – „Просвета Юлияна
София“ АД
Гарчева,
Ангелина
Манова
Тетрадка № 2 по математика за 3. клас – „Просвета Юлияна
София“ АД
Гарчева,
Ангелина
Манова
Компютърно моделиране за 3. клас – „Просвета Плюс“ Антоанета
ЕООД
Миланова,
Величка
Дафчева,
Вера
Георгиева
Човекът и обществото за 3. клас – „Просвета София“ Пламен
АД
Павлов,
Мария
Босева,
Цветелина
Пейкова,
Поли
Рангелова
Тетрадка по човекът и обществото за 3. клас – Поли
„Просвета София“ АД
Рангелова,
Цветелина
Пейкова,
Мария
Босева
Човекът и природата за 3. клас – „Просвета София“ АД Людмила
Зафирова,
Снежана
Лазарова,
Тетрадка по човекът и природата за 3. клас – „Просвета Людмила
София“ АД
Зафирова,
Снежана
Лазарова,
Музика за 3. клас – „Просвета Плюс“ ЕООД
Галунка
Калоферова,
Вяра
Сотирова,
Росица
Драганова
Изобразително изкуство за 3. клас – „Просвета Плюс“ Петер
ЕООД
Цанев,
Ралица
Карапантева,
Галя
Страшилова

145

145

145

145

145

145

145

145

145

16

17

Технологии и предприемачество за 3. клас – „Просвета Георги
София“ АД
Иванов,
Ангелина
Калинова
Албум по технологии и предприемачество за 3. клас – Георги
„Просвета София“ АД
Иванов,
Ангелина
Калинова

145

145

Цената на учебниците и учебните комплекти не трябва да надвишава цените,
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на учебници и учебни комплекти.
- Срок за плащане: 10 (десет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемопредавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема
предвид изписаното с думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни
комплекти, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи
франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други
разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на
Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.

Дата………..…2018 г.

Подпис и печат:…………………………

Образец №3.2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции”;

ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции: за Обособена позиция 2: Учебници и учебни
комплекти за III клас, издадени от издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД;
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),
както следва:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева с ДДС
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните
учебници и учебни комплекти, както следва:
№
1
2

Учебник/Учебен комплект

Автори

Учебник Английски език „HOPSCOTCH for the 3rd Дж. Хийт и
колектив
grade”
Тетрадка Английски език „HOPSCOTCH for the 3rd Ф. Джеймс и
колектив
grade”

Брой
комплекти
145
145

Цената на учебниците и учебните комплекти не трябва да надвишава цените,
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на учебници и учебни комплекти.
- Срок за плащане: 10 (десет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемопредавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема
предвид изписаното с думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни
комплекти, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи
франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други
разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на
Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.

Дата………..…2018 г.

Подпис и печат:…………………………

Образец №3.3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции”;

ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции: за Обособена позиция 3: Учебници и учебни
комплекти за VII клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),
както следва:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева с ДДС
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните
учебници и учебни комплекти, както следва:
№
1

2

3

4

Учебник/Учебен комплект

Автори

Весела
Михайлова,
Йовка
Тишева,
Руска
Станчева,
Борислав
Борисов
Литература за 7. клас – „Просвета София“ АД
Албена
Хранова,
Лъчезар
Бояджиев,
Тина Велева
Математика за 7. клас – „Просвета София“ АД
Пенка
Нинкова,
Мария
Лилкова,
Таня Стоева,
Ирина
Шаркова,
Любка
Раденкова
История и цивилизации за 7. клас – „Просвета София“ Райна
АД
Гаврилова,
Веселин
Янчев,
Михайл
Груев,
Мария
Босева

Брой
комплекти

Български език за 7. клас – „Просвета София“ АД

145

145

145

145

5

6

7

8

Биология и здравно образование за 7. клас – „Просвета Маргарита
Плюс“ ЕООД
Панайотова,
Петър
Бояджиев,
Румен
Младенов,
Ирина
МиховаНанкова
Музика за 7. клас – „Просвета София“ АД
Вяра
Сотирова,
Росица
Драганова
Изобразително изкуство за 7. Клас – „Просвета Плюс“ Мариана
ЕООД
Мойнова,
Светослав
Косев, Вяра
ГуневаГеоргиева
Технологии и предприемачество за 7. Клас – Любен
„Просвета София“ АД
Витанов,
Донка
КумановаЛарде

145

145

145

145

Цената на учебниците и учебните комплекти не трябва да надвишава цените,
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на учебници и учебни комплекти.
- Срок за плащане: 10 (десет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемопредавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема
предвид изписаното с думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни
комплекти, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи
франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други
разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на
Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.
Дата………..…2018 г.

Подпис и печат:…………………………

Образец №3.4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции”;

ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции: за Обособена позиция 4: Учебници и учебни
комплекти за VIІ клас, издадени от издателство „Анубис - Булвест“ ООД;
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),
както следва:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева с ДДС
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните
учебници и учебни комплекти, както следва:
№

Учебник/Учебен комплект

Автори

1

География и икономика за 7. клас – „Анубис“

2

Физика и астрономия за 7. клас – „Булвест“

А. Попов, К.
Найденов
М. Максимов,
Г. Русева

Брой
комплекти
145
145

Цената на учебниците и учебните комплекти не трябва да надвишава цените,
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на учебници и учебни комплекти.
- Срок за плащане: 10 (десет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемопредавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема
предвид изписаното с думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни
комплекти, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи
франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други
разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на
Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.

Дата………..…2018 г.

Подпис и печат:…………………………

Образец №3.5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции”;

ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции: за Обособена позиция 5: Учебници и учебни
комплекти за VIІ клас, издадени от издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД;
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),
както следва:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева с ДДС
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните
учебници и учебни комплекти, както следва:
№
1

Автори
Учебник/Учебен комплект

Брой
комплекти

Английски език „Hopscotch for the 7th grade”

М. Уоткин
и колектив

145

Цената на учебниците и учебните комплекти не трябва да надвишава цените,
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на учебници и учебни комплекти.
- Срок за плащане: 10 (десет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемопредавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема
предвид изписаното с думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни
комплекти, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи
франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други
разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на
Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.

Дата………..…2018 г.

Подпис и печат:…………………………

Образец №3.6
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции”;

ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции: за Обособена позиция 6: Учебници и учебни
комплекти за VIІ клас, издадени от издателство „Педагог 6“;
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),
както следва:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева с ДДС
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните
учебници и учебни комплекти, както следва:
№
1

Автори
Учебник/Учебен комплект

Брой
комплекти

Химия и опазване на околната среда за 7. клас

М. Павлова,
М. Кирова,
Ел.
Бояджиева,
В. Иванова и
Ал. Кръстев

145

Цената на учебниците и учебните комплекти не трябва да надвишава цените,
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на учебници и учебни комплекти.
- Срок за плащане: 10 (десет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемопредавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема
предвид изписаното с думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни
комплекти, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи
франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други
разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на
Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.

Дата………..…2018 г.

Подпис и печат:…………………………

Образец №3.7
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции”;

ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019 година по обособени позиции: за Обособена позиция 7: Учебници и учебни
комплекти за VIІ клас, издадени от издателство „Нова звезда 2000“ ЕООД;
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),
както следва:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева с ДДС
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните
учебници и учебни комплекти, както следва:
№
1

Автори
Учебник/Учебен комплект
Информационни технологии за 7. клас

Брой
комплекти
Ив. Иванов
и колектив

145

Цената на учебниците и учебните комплекти не трябва да надвишава цените,
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на учебници и учебни комплекти.
- Срок за плащане: 10 (десет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемопредавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема
предвид изписаното с думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни
комплекти, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи
франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други
разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на
Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.

Дата………..…2018 г.

Подпис и печат:…………………………

Образец №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Долуподписаният ………………………………………………………………………………,
с ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на …………………………………………................................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за
учебната 2018/2019 година по обособени позиции”;
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда 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, 321а и чл. 352 –
353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна.
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или
т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
(невярното се зачертава)
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Задължавам се да уведомява възложителя за всички настъпили промени в горепосочените
обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата: ………………. г.

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

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена
отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на
държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника
съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
(3) В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна
власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по
чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

Образец №5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
Долуподписаният ………………………………………………………………………………,
с ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на …………………………………………................................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за
учебната 2018/2019 година по обособени позиции”;
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Участникът, който представлявам:
- Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която представлявания от мен участник е установен, но е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в
сила
(невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните
по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от НК.
Дата: ………………. г.

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

Забележка: На основание чл. 97, ал. 6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата, които представляват участника. Когато
участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д” от ППЗОП

Долуподписаният ………………………………………………………………………………,
с ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на …………………………………………................................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни комплекти за
учебната 2018/2019 година по обособени позиции”;

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта,
включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с
данъци и осигуровки и опазване на околната среда.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на
неверни данни в настоящата декларация.

Дата: ………………. г.

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

Образец № 7
ДОГОВОР
№ ......................../.....................2018 г.
Днес, ………………, в гр. Велико Търново между:
1. ОУ „Бачо Киро“ със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 20
ЕИК по БУЛСТАТ 000121543, представлявано от Владимир Николов Николов на длъжност директор
наричано по-долу „Възложител“ и …………………………….. – Старши счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3
от ЗФУКПС, от една страна, и
2.......................................................................... със седалище и адрес на управление: гр. ........................,
ул. .................................... № ....., регистрирано с ф.д № ......../..................... г. по описа на
....................................................., с ЕИК по БУЛСТАТ ......................................., представлявано от
......................................................., на длъжност ....................................., наричано по-долу „Изпълнител“, от
друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи и достави учебници и учебни
помагала, описани по заглавия и брой в заявка, която е неразделна част от настоящия договора.
(2) Фактурираните количества следва да съответстват на количествата, посочени от Възложителя в
заявката.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) За точно изпълнение на възложеното Възложителят дължи на Изпълнителя цена за
учебници
и
учебни
помагала
в
размер
на
........................................................
(словом
...............................................................……………………….........................) лв. с ДДС, съгласно подадената
заявка до Изпълнителя.
(2) Плащането се извършва в десетдневен срок след изпълнение на доставката и представяне на
фактура оригинал.
(3) Плащанията по ал. 2 се извършват по сметка
IBAN: ..................................................................
BIC: .............................................
при банка ........................................................................................, гр. ..............................................
СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Срокът за изпълнение е до 07.09.2018 г.
Чл. 4. (1) Място на изпълнение на заявката е адреса на училището-възложител.
(2) Транспортът от складовете на Изпълнителя до мястото на изпълнение на заявката се извършва
от Изпълнителя и е за негова сметка.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. Изпълнителят е длъжен да достави учебниците и учебните помагала, предмет на настоящия
договор, в съответствие със заявката на Възложителя в уговорения срок, при точно спазване на броя,
качеството и вида им.
Чл. 6. Изпълнителят има право при точно изпълнение на задълженията си да получи уговореното
възнаграждение.
Чл. 7. Рискът от случайното погиване или повреждане преминава върху Възложителя от момента
на предаване, установено с протокол за доставка.

Чл. 8. Възложителят има право:
1. Да изиска от Изпълнителя да достави учебниците и учебните помагала, предмет на настоящия
договор, без отклонения от договореното.
2. При необходимост да подаде допълнителни заявки за учебници и учебни помагала.
Чл. 9. След приемане на учебниците и учебните помагала, Възложителят е длъжен да заплати
уговорената цена съобразно клаузите на настоящия договор.
ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 10. (1)Приемането се извършва от упълномощен представител на Възложителя, който
проверява количеството, видимото качество и видимите дефекти на доставените учебници и учебни
помагала в присъствието на представител на Изпълнителя, за което се подписва и подпечатва от
представителите на Изпълнителя и Възложителя протокол за доставка.
(2)Възложителят получава информация от Изпълнителя минимум 1 седмица преди деня на
доставката за точния ден и час на доставката.
Чл. 11. Възложителят има право да уведоми Изпълнителя в срок до 30.10.2018 г. за забелязани
отклонения от съдържанието, дефектни коли или други установени недостатъци.
Чл. 12. В случаите по чл. 11 Възложителят има право да поиска замяна на негодните или с
недостатъци екземпляри с такива, отговарящи на уговорените изисквания, като посочи и срок за това.
ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ
Чл. 13. Ако Изпълнителят по своя вина не достави част или цялото количество учебници и учебни
помагала в срока по чл. 3, Възложителят има право на неустойка в размер на 0,1 % от стойността на
недоставеното количество за всеки ден закъснение до датата на действителната доставка. Неустойката се
прихваща при плащането на настоящия договор.
Чл. 14. Ако Възложителят просрочи плащанията по този договор, дължи неустойка на
Изпълнителя в размер на 0,1 % от стойността на договора за всеки просрочен ден.
Чл. 15. В случай, че при констатирани недостатъци Изпълнителят не ги отстрани в уговорения
срок, Възложителят има право на неустойка в размер на 0,1 % от цената на изпълненото с недостатъци
количество за всеки просрочен ден.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 16. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.
Чл. 17. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и
действащото законодателство на Република България.
Чл. 18. Спорове, възникнали в хода на изпълнението на договора, се решават с писмени
споразумения между страните. При непостигане на съгласие спорът се решава от съда по реда на ГПК.
Неразделна част от този договор е Заявка за учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019
година.
Договорът се съставя в три еднообразни екземпляра, по два за Възложителя и един за Изпълнителя,
и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………….
……………………
Старши счетоводител на ОУ „Бачо Киро”

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………..

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници за учебната 2018-2019 година на издателство
...............................................................................................
Училище / Община ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ 000121543
МОЛ: Владимир Николов
гр. Велико Търново, пощенски код 5000, община Велико Търново, област Велико Търново, ул.
„Филип Тотю“ № 20
тел.: 062/ 68 23 55, email: b_kiro_school@abv.bg
лице за контакт: Надка Николова
Клас

Учебен
предмет

Издателство

Учебник

Цена с
ДДС

Брой Сума

ВСИЧКО
.............................................................
.............................................................
име и фамилия, длъжност
подпис и печат

Образец №8
Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че
ще ползва подизпълнители. Подава се от всеки подизпълнител, в случай, че са повече от един.
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
От:.................................................................................................................................................
/име на представляващия подизпълнителя/
ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................
в качеството ми на:.....................................................................................................................
на...................................................................................................................................................
(наименование, фирма на подизпълнителя)
Седалище и адрес на управление:.............................................................................................
БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................
телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........
Декларирам, че:
1. От името на представлявания от мен подизпълнител:
………………………………………………………………………………………………………
(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)
изразявам
съгласието
си
да
участваме
като
подизпълнител
на
…………………………………………………………………………………………………...……
(наименование, ЕИК/Булстат)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни
комплекти за учебната 2018/2019 година по обособени позиции:
За Позиция №………………………”
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя)
3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата: ………………. г.

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

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Забележка: Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици:
„На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.”
Указание:
- Декларацията се подписва от лице, което представлява участника - това може да бъде лице
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което
може да представлява участника (упълномощено лице).
- Декларацията се подписва от всяко трето лице по чл. 65, ал. 4 от ЗОП (трети лица са лицата,
на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на съответствие с критерии за подбор).
Декларацията се подписва от лице, което представлява третото лице - това може да бъде лице по
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може
да представлява третото лице (упълномощено лице).
- Декларацията се подписва от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва от лице, което
представлява подизпълнителя - това може да бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във
връзка с чл. 40, ал.1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява подизпълнителя
(упълномощено лице).
- В случай, че участникът е обединение, декларацията се попълва за всеки от съдружниците,
като се подписва от лице, което представлява съдружника в обединението - това може да бъде
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал.1 от ППЗОП или друго лице,
което може да представлява съдружника в обединението (упълномощено лице).
Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,
с ЕГН.........................., издадена на ............................/ …………….……г. от ......................................
......................................................................................................................................................................
в качеството ми на .....................................................................................................................................
(посочете длъжността, качеството)
на ................................................................................................................................................................,
(посочете наименованието на участника, подизпълнител, съдружник в обединение, трето
лице)
с ЕИК: ………………….., актуален телефон: …………….….............факс: ……...………..….…….;

В съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година по обособени
позиции:
За Позиция №………………………”
декларирам, че:
За представлявания/то от мен ..................................................................................................................
(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)
не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени
поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
НК.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе
обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

………………………
Трите имена и подпис

………..
Дата

Образец №10
ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП
Указание: Декларацията се подписва от лице, което представлява участника - това може да бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във
връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява участника (упълномощено лице). В случай, че комисията за
провеждане на процедурата установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички участници, които са
свързани лица.

Долуподписаният/ната
.............................................................................................................................,
с ЕГН................................, издадена на ................./ ………………...……г. от
......................................
в качеството ми на
.....................................................................................................................................
(посочете длъжността, качеството)
на
................................................................................................................................................................,
(посочете наименованието на участника, подизпълнител, съдружник в обединение, трето
лице)
с
ЕИК:
…………….……..,
актуален
телефон:
………......……….............факс:
…………………….;
В съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година по обособени
позиции:За Позиция №………………………”,
декларирам, че представляваният от мен……………………………………………………………..
(наименование на участника)
не е свързано лице с участник в процедурата/позиция № ………………..
(подчертава се вярното)
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Когато
обществената поръчка има обособени позиции, условието се прилага отделно за всяка от
обособените позиции. Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са
свързани лица.
„Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
§ 1, т. 13 „Свързани лица” са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен
включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
§ 1, т. 14 „Контрол” е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от
броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган
на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на

юридическо лице.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните
по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.
....………………………
(трите имена и подпис)

……………..
(дата)

