


1. Административни сведения за участника -  Образец  № 1. 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец  № 2 
3. Ценова оферта  – Образец № 3. В общата стойност на поръчката следва да са 

включени всички разходи, необходими за качествено изпълнение на поръчката.  
4. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободен текст). Декларацията не е 

задължителен документ към съдържанието на офертата. Съгласно чл. 33, ал. 4 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.    

Всички приложени копия на документи да бъдат заверени с гриф "Вярно с 

оригинала", мокър печат и подпис на лицето, представляващо участника. 
Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или 
упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на оригинал или копие на 
изрично, нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. 

Офертата се подава на български език, като не се допускат никакви вписвания 
между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с 
представителни функции и мокър печат. 

Офертата следва да бъде подадена в канцеларията на ФЕГ „Антоан дьо Сент– 

Екзюпери” на адрес: 4003 гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич” № 13 а, ет. 2 до 16:00 часа 

на 12.12.2014 г. /петък/ в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидатът посочва 

наименованието на поръчката, наименование на участника, адрес и лице за 

кореспонденция, телефон и по възможност  и електронен адрес. 
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаване и посочените данни се записват вьв входящ регистър. 
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участника оферта, която е постъпила в незапечатан плик или  е постъпила след изтичане 
на крайния срок. 

 

V. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Оценяват се само офертите, които напълно съответстват на посочените в 

настоящите указания изисквания на Възложителя към участниците, към изпълнението  

на предмета на поръчката,  към съдържанието на офертата и не надхвърлят посочената 

прогнозна стойност. 

Оценяването на офертите се извършва по критерия „Най-ниска цена”.   

Когато ценовата оферта на участник съдържа стойности  с числово изражение, 

което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване, като определя срок за представяне на обосновката не 

по-малък от 3 дни. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани 

офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани с обстоятелствата, посочени 

в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, или Комисията 

прецени, че посочените фактори не са обективни, офертата на участника се отстранява 

и не се оценява.  

 

VІ.   РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите на 

13.12.2014 г. от 10:00 часа в сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент - Екзюпери”, ул. „Вук 

Караджич” № 13а, гр. Пловдив, ет. 1, счетоводство.   



Участникът, определен за изпълнител представя при подписване на договора 

следните документи: 

1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата 

обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /свидетелства за съдимост – оригинал или 

нотариално-заверени копия на лицата представляващи дружеството/; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

3. Оригинал  на изрично нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се 

подписва от упълномощено лице. 

 

 

Приложения:  

Приложение 1: Техническа спецификация; 
Приложение 2: Проект на договор. 

    

          

         

 

          

Приложение 1  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на училищно обзавеждане за  нуждите на ФЕГ  „Антоан дьо Сент–

Екзюпери” – гр. Пловдив  

 

№ 

 

Вид 

обзавеждане 
Техническа спецификация 

Количество 

/брой/ 

1 

Маса 

ученическа, 

двуместна 8-12 

клас 

Метална конструкция: кух правоъгълен профил, цвят 

на металната част: черен; Плот - заоблен,  с чело и 

полица, размери 120/50, Н=76 см, протектори на 

краката за защита на подовите настилки.  

Вж. Прил.1 - Схема 80 

2 

Стол за ученици 

8-12клас, 

тапициран   

Метална конструкция, двойно укрепена, H=47 - за 

височина на плот H=76, тапицирани седалка и 

облегалка с кожа, протектори на краката за защита на 

подовите настилки  260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

    ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 

 ЗА ДОСТАВКА НА УЧИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ  

 

Днес ……….2014 г., в гр. Пловдив, между: 

ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ” със седалище и    

адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич” № 13 А, ЕИК: 000461015, 

представлявана от Мариела Янчева Николова - директор и Кристина Атанасова Попова 

– гл.счетоводител, наричана по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

.............................................................. със седалище и адрес на управление: 

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

..............., ЕИК: .............................................ИН по ЗДДС: 

........................................................., представляван от  

.......................................................................................... в качеството му на 

…......................................., наричан за по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

   на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП, след проведена процедура по реда на Глава 

осма „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на училищно обзавеждане (двойни ученически 

маси и ученически столове) за  нуждите на ФЕГ  „Антоан дьо Сент–Екзюпери” – 

гр. Пловдив” и  утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за класиране с вх. №.............., 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави 

срещу заплащане УЧИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ (наричано по-долу за кратко 

„обзавеждането“), описано подробно по технически спецификации и цени, в 

Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия договор, и при 

предвидените в договора условия и ред. 

 

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката, предмет на 

настоящия договор в срок  от ........... /............................................................................../ 

календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Стойността на обзавеждането, предмет на този договор, съгласно 

Приложение № 1,  е в размер на ................................................................... 

(словом: ………………………………………………...........................)  без ДДС 

или ............................................................................ (словом: 

......................................................)  с ДДС. Уговорената цена включва всички разходи за 

доставка на обзавеждането до учебните стаи в сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент-

Екзюпери”, ул. „Вук Караджич” № 13а, гр. Пловдив.    

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставеното обзавеждане, както следва: 



 50% от стойността по ал. 1 в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на 

настоящия договор и представяне на оригинална фактура с текст «Аванс 

съгласно договор № …. ……» 

 50% от стойността по ал. 1 в срок до 5 (пет) работни дни след извършване на 

доставката и представяне на двустранно подписан приемателно-предавателен 

протокол/и  оригинална фактура за дължимата сума.  

 

(3) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по 

следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: БАНКА: ...................................................., BIC код 

на банката: ........................., IBAN: ......................................................................  

 

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО.  

Чл. 4 (1) Приемане-предаването на обзавеждането, предмет на договора, се 

извършва във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери”, с адрес:  ул. 

„Вук Караджич” № 13А.  

(2) Предаването на обзавеждането се документира с приемо-предавателен 

протокол/и,  подписан и подпечатан от страните. 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

доставеното в срок и съответстващо на техническите спецификации обзавеждане, 

описано по вид, количество, технически характеристики  и цени в Приложение 1,  

неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати доставеното в срок и 

съответстващо на техническите спецификации обзавеждане съгласно условията на 

настоящия договор.  

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

доставката в срок и без отклонения. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 

изискванията за доставката да откаже нейното приемане и заплащането на част или на 

цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения 

съгласно договора. 

 VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за доставеното в 

срок и съответстващо на техническите спецификации обзавеждане. 

Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме всички разходи по 

транспортирането и организирането на доставката до посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

място. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде доставката във вид, количество, качество 

и документно оформяне, съгласно договореностите, постигнати с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска от погиването или влошаване 

състоянието на доставката до предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на 

доставката, установени съобразно настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да отстрани безвъзмездно всички недостатъци на стоките, които намаляват качеството 

им, респективно да ги замени с други качествени стоки от същия вид. 



 

VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ 

Чл. 13. (1) За забавено изпълнение на задълженията си за доставка на 

обзавеждането, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка за забава в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) на ден от 

стойността /без ДДС/ на недоставеното обзавеждане за всеки ден от забавата, но не 

повече от 15 % (петнадесет процента) от общата стойност /без ДДС/  на  

обзавеждането. 

 (2) ) В случай на чл. 15, ал. 2, Изпълнителят дължи на Възложителя 

възстановяване на аванса по чл. 3, ал. 2 в пълен размер, както и неустойка за 

неизпълнение в размер на 15 % (петнадесет) процента от стойността на договора 

 (3) За забавено изпълнение на задълженията си за плащане на стойността на 

доставеното в срок и съответстващо на техническите спецификации обзавеждане, 

предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за 

забава в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на забавеното 

плащане за всеки ден от забавата, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 

стойността на оборудването. 

 

VІІІ. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 14. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за 

неизпълнение на задълженията си, причинено от непреодолима сила. Докато трае 

непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, 

през който изпълнението е било спряно. Настоящата клауза не засяга права или 

задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването 

на непреодолимата сила. 

(2) Страната, която е засегната от непреодолимата сила, следва в максимално 

кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да 

представи доказателства, издадени от съответния компетентен орган за появата, 

естеството и размера на непреодолимата сила и оценка на нейните вероятни последици 

и продължителност. Засегната страна периодично предоставя последващи известия за 

начина, по който непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията й, както и 

за степента на спиране. 

(3) В случай, че не е направено уведомяване по предходната алинея съответната 

страна дължи неустойка за забава, съгласно условията на този договор, както и 

обезщетение за претърпените вреди, ако размерът им надвишава неустойката. 

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на 

непреодолимата сила, довела до спирането. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. Настоящият договор се прекратява при: 

1. Изпълнение на задълженията на страните по него. 

2. В случай на забавяне на доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 

10 (десет)  дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати действието на настоящия договор. 

Прекратяването на договора в този случай се извършва след отправяне на 3 (три) 

дневно писмено предизвестие до другата страна при условие, че в рамките на 

предизвестието неизпълнението не е отстранено. В този случай договорът се счита за 

развален по смисъла на чл. 87 от ЗЗД.  

3. По взаимно писмено съгласие на страните. 

 



Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 16 Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще 

бъдат валидни, ако са извършени в писмена форма. 

Чл. 17 Посочените в настоящия договор адреси на страните са и адреси за 

кореспонденция между тях. При промяна на адреса всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в срок от 3 (три) дни от настъпване на промяната, като в противен 

случай всички съобщения и уведомления си считат за редовно връчени на посочения 

тук адрес.  

Чл. 18 За нуждите на този договор са валидни следните номера и електронни 

адреси за контакт:   

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Лице за контакт  ............................          Лице за контакт ................................... 

Тел: . ................................................. Тел: . ................................................. 

E-mail: .................................................. E-mail: .................................................. 

При промяна на посочените данни, съответната страна се задължава да уведоми 

другата в срок от 3 (три) дни от настъпване на промяната, като в противен случай 

добросъвестно извършените изявления на другата страна се считат за валидни. 

 

Настоящият договор и приложението към него се подписаха в 3/три/ 

еднообразни екземпляра, 2/ два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/  за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:        2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

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

 

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

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е   №1 
към  

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА УЧИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ 

№ 

по 

ред 

Вид обзавеждане Техническа спецификация 

Количе

ство 

/брой/ Ед. цена Стойност  

1 

Маса ученическа, 

двуместна 8-12 

клас 

Метална конструкция: кух правоъгълен 

профил, цвят на металната част: черен; 

Плот - заоблен,  с чело и полица, 

размери 120/50, Н=76 см, протектори на 

краката за защита на подовите настилки 80     

2 

Стол за ученици 8-

12 клас, тапициран 

Метална конструкция, двойно укрепена, 

H=47 - за височина на плот H=76,  

тапицирани седалка и облегалка с кожа 

протектори на краката за защита на 

подовите настилки 260     

 
 

1. ЗA  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:        2. ЗA ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

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