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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:  

„ДОСТАВКА НА ИКТ ПРОДУКТИ” 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание Заповед № 124/02.10.2014г. на Директора на 9 Френска езикова 

гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и съгласно чл.101a от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), Ви каним да представите оферта за изпълнение на поръчка с 

предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 
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РАЗДЕЛ I 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1.Описание на предмета на поръчката 

 

Целта на настоящата поръчка е сключването на договор за изпълнение на 

доставка, финансирана по НП „ИКТ в училище“ и съфинансирана от бюджета на 9 

ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.  

Поръчката обхваща доставка на ИКТ продукти.  

Пълно и детайлно описание на ИКТ продуктите за доставка са разписани 

подробно в Раздел II “Tехническа спецификация”, част от документацията за 

участие в поръчката. 

Прогнозна стойност на поръчката: 38 350лв. (тридесет и осем хиляди 

триста и петдесет лева ) без ДДС 
 

2. Срок за изпълнение на поръчката: 10.11.2014 г. 

 

3. Изисквания към участниците в поръчката: 

 

3.1. Общи изисквания 
 

3.1.1.  В поръчката могат да подават оферти всички български или 

чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, 

които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и на изискванията на възложителя, посочени в настоящите указания за 

участие.  

3.1.2. Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта. 

3.1.3. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

3.1.4. Когато участникът e обединение, което не е юридическо лице се 

представя документ, подписан от лицата в обединението, в които задължително се 

посочва представляващият.  

3.1.5. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на 

посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.  

3.1.6. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна 

оферта. 

3.1.7. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата 

на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

3.1.8. В поръчката, едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 
 

3.2. Условия за допустимост на участниците  
 

Не може да участва в поръчката участник:  

3.2.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:  

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния 

кодекс; 

 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
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 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 

кодекс; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 

кодекс; 

 
Изискванията се прилагат както следва: 

а) при събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения 

договор не е предвидено друго,  

б) при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;  

в) при дружество с ограничена отговорност – за управителя/ите, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност – за едноличния собственик на капитала, ако той 

управлява дружеството или за определения от него управител;  

г) при акционерно дружество – за овластено/и от съвета на директорите, 

съответно от управителния съвет едно или няколко лица съгласно процедурата по чл.235, 

ал.2 от Търговския закон (ТЗ), а при липса на овластяване - за членовете на съвета на 

директорите, съответно на управителния съвет ; 

д) при командитно дружество с акции – за един или няколко изпълнителни членове, 

избрани измежду членовете на съвета на директорите;  

е) при едноличен търговец - за физическото лице-търговец 

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - към лицата, 

които представляват участника, а в случай, че членове са юридически лица - за техните 

представители в съответния управителен орган. 

з) в случаите по б. „а” – „ж” – и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискванията се прилагат само за 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

 

3.2.2. при който, в зависимост от правно-организационната му форма, лицата 

по т. 3.2. б. „а” - „з”, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация; 

3.2.3. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по 

т. 3.2.1. – 3.2.3. се отнасят за всяко от лицата, включени в обединението.  

 

4. Критерии за подбор 

 

4.1. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация 
4.1.1. Участникът трябва да притежава валидна регистрация за търговска 

дейност, свързана с ИКТ продукти.  
4.1.2. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано до 

датата, определена като срок за получаване на оферти, поне 1 /един/ договор за 

доставка на ИКТ продукти за училища или други организации/ведомства/фирми. 
4.1.3. Участникът трябва да разполага с поне едно лице, което да е постоянно на 

разположение за времето на организиране и провеждане на доставката. 

Забележка: 
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Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

изискванията по т. 4.1 важат за обединението като цяло, а не към всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне 

на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, 

съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

Когато участникът предвижда подизпълнители, изискванията по т. 4.1 за 

тях, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

5. Изисквания към оформяне и представяне на офертите 

5.1. Офертите се приемат в канцеларията на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 

гр. София 1000, ул. Патриарх Евтимий № 35, всеки работен ден от 09:00 часа до 

12:00 часа и от 12:30 часа до 16:00 часа в срок до датата, определена в публичната 

покана. 

5.2. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик.  

5.3. Върху плика на офертата трябва да бъде отбелязана следната 

информация: 

 наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес на участника; 

 за участие в поръчка с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

5.4. Срок на валидност на офертите – 90 дни. 

6. Изисквания към съдържанието на офертата 

6.1. Представяне на участника – Приложение № 1 

6.2. Оферта за участие в поръчка – Приложение № 2 

6.3. Копие от документа за регистрация (когато не е посочен единен 

идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър), 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от  

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните 

лица представят съответния документ в официален превод. 

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат 

удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). 

Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, издаден от съдебен или 

административен орган от държавата, в която са установени.  

6.4. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се 

посочва представляващият – при участници обединения, които не са юридически 

лица. 

6.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви 

„а-д” от ЗОП, (оригинал) – Приложение № 3  

6.6. Списък с договори (поне един), сходен/и с предмета на поръчката, 

изпълнен/и през последните три години, считано до датата, определена като краен 

срок за получаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение. За 

всеки договор се посочват стойността, датата и получателят – Приложение № 4 
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6.7. Справка - декларация с данни за образованието и професионалната 

квалификация на лицето, които ще бъде постоянно на разположение за времето на 

изпълнение на поръчката - Приложение № 5  

6.8. Списък на подизпълнител/ите както и вида на работите, които ще 

извършват, и дела на тяхното участие (ако е приложимо) - Приложение № 6 

6.9. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (ако е приложимо) - 

Приложение № 7 

6.10. Пълномощно на лицето, подписващо офертата и/или представляващо 

участника в поръчката (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой 

документ от нея) не е подписана от управляващия и/или представляващ участника, 

съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител.  

6.11. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) – Приложение № 12 

6.12. „Предложение за изпълнение на поръчката”, изготвено при 

съблюдаване на техническите изискванията и условията за изпълнение на поръчката 

– Приложение № 8 

6.13. „Ценово предложение”. Предлаганата цена е в български лева без 

включен ДДС – Приложение № 9 

7. Сключване на договор 

7.1 При сключване на договора избраното за изпълнител лице е нужно да 

представи следните документи: 

 документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ от ЗОП.  

 декларации по чл. 47, ал. 5 т. 1 и т. 2 от ЗОП (оригинал) – Приложение № 

10 и Приложение № 11  

 нотариално заверено пълномощно, ако договорът се подписва от 

упълномощено лице. 

 

РАЗДЕЛ II.  

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Описание.  

Поръчката включва доставка на ИКТ продукти с прогнозна стойност  38 350лв. 

(тридесет и осем хиляди триста и петдесет лева ) без ДДС и със следните 

характеристики и изисквания: 

 

1.1. Таблет с клавиатура: 
 Процесор: Quad core Intel® ATOM™ Processor (1.8GHz, 1MB L2 Cache) 
 Памет: 2GB LPDDR2  
 Твърд диск: 64GB (32GB) e.MMC iNAND™ + 500GB HDD   
 Дисплей: 11.6"(10.1") HD LED with multi-touch 
 Видео: Intel® Graphics Media Accelerator 
 Мултимедия: Stereo Speakers, Internal Digital Mic, Webcam 



 

6 

 Операционна система: Windows 8.1  

 

Прогнозна стойност без ДДС 20000лв.(двадесет хиляди лв.) за не по-малко от 30 бр. 

 

 1.2. Компютърна система – стандартизиран настолен компютър и монитор: 
 Процесор: Intel - четириядрен  
 Памет: 4GB DDR3 
 Твърд диск: 500GB (1ТB)  
 Видео: NVIDIA GeForce GT 610 (800 M) или (ATI Radeon 3-та серия или 

следваща) 
 Оптично у-во: DVD±RW  
 Дисплей: 21,5"(23") FULL HD LED, резолюция 1920х1080 
 Операционна система: Windows 8.1  
 Клавиатура и мишка  

 

Прогнозна стойност без ДДС 10000лв. (десет хиляди лв.) за не по-малко от 15 бр.  

  

1.3. Мини мултимедийни проектори: 
 Яркост: 700 ANSI 
 Източник на светлина:  LED 
 Живот на светодиода: 20 000 h или повече 
 Резолюция: WXGA (1280X800) 
 Размер на картина: 25-100 инча 
 Безжична връзка с компютър и таблет: вградена или прикачна 
 HDMI (MHL) 
 USB: HD Divx 
 Micro USB: MHL порт 

 

Прогнозна стойност без ДДС 8350лв. (осем хиляди триста и петдесет лв.) за не по-

малко от 10 бр. 

 

2. Други условия: 

2.1. Изпълнителят доставя посочените ИКТ продукти в сградата на 9 ФЕГ 

„Алфонс дьо Ламартин“. 

2.2. Изпълнителят дава 24 месеца гранция на доставените ИКТ продукти, 

съгласно гаранционните условия на производителя. 

2.3. Изпълнителят тества доставените ИКТ продукти в присъствието на 

специалисти от 9 ФЕГ. 

2.4. ИКТ продуктите трябва да са нови, неупотребявани. Не се допуска 

предлагане на продукти втора употреба. 

3.Ред за изпълнение на поръчката: 

3.2. Изпълнителят доставя договорените ИКТ продукти в срок до 10 

календарни дни от подписване на договора.  

3.3. Изпълнителят тества доставените ИКТ продукти в срок до 3 календарни 

дни от доставката в присъствието на специалисти от 9 ФЕГ. 

3.4. Изпълнителят заменя ИКТ продукт, който при тестването е показал 

технически и/или софтуерен дефект, с нов изправен в срок до 3 календарни дни. 
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3.5. Възложителят и изпълнителят подписват приемателно-предавателен 

протокол. Подписаният протокол става неразделна част от договора за поръчка. 

4. Начин и срок за плащане  

Плащането ще се извършва по банков път в български лева, в 14 дневен срок от 

получаване на фактурата, издадена от изпълнителя след приемане на доставката и 

подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

РАЗДЕЛ III  

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. 

 

Комплексната оценка (КО) на офертите се формира като сума от оценката на 

всеки от ИКТ продуктите по следната формулата: 

 

КО = Пт  + Пк   + Пп   

 

Където: 

 

Пт  е оценката за таблетите с клавиатура 

Пк  е оценката за компютърните системи 

Пп  е оценката за мини мултимедийните проектори 

 

Всеки вид от ИКТ продуктите се оценява като сума от три показатели Пц + Пс  + 

Пб  по съответната формула: 

 

Пт  = Пц + Пс + Пб        за таблетите с клавиатура 

Пк = Пц + Пс + Пб        за компютърните системи 

Пп  = Пц + Пс + Пб        за мини мултимедийните проектори, 

 

където 

 

1. Пц е показател “Предложена цена“ с относителна тежест 25 в оценката 

на продукта и се определя по следната формула: 

 

                    Ц мин. 

Пц = ------------- x  25 

                    Ц предлож. 

Където Цмин. е най-ниската предложена цена ИКТ продукт, а Цпредлож. е предлаганата 

цена за ИКТ продукт от съответния участник. 

 

2. Пс е показател “Съответствие с исканата техническа спецификация“ с 

относителна тежест 50 в оценката на продукта и  

се определя по следния начин: 

 По-високи характеристики от посочените в техническата спецификация – 50т. 

 Пълно съответствие с исканата техническа спецификация – 40т. 

 По-ниски характеристики от посочените в техническата спецификация – 20т. 
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3. Пб  е показател „Брой ИКТ продукти“ с относителна тежест 25 в 

оценката на продукта определя по следната формула: 

                      Б предлож 

Пб = -------------- x 25 

                     Б макс 

Където Бмакс е максималният брой предложени ИКТ продукти, а Бпредлож. е броят ИКТ 

продукти, предложен в офертата  от съответния участник. 

 

Максималният брой точки по КО е 100. 

Участникът, получил най-много точки се класира на първо място. 

При равен брой точки на по-предно място се класира този участник, чиято 

оферта е с по-висока оценка по показател Пс - “Съответствие с исканата 

техническа спецификация“. 
 

 

 

РАЗДЕЛ IV  

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

 
1. Наименование ................................................................................................. 

2. Седалище и адрес на управление ................................................................ 

3. Представляващ ............................................................................................... 

4. Адрес за кореспонденция .............................................................................. 

5. EИК ......................................... 

6. Адрес за кореспонденция .............................................................................. 
(посочва се ако данните са различни от тези по т. 2) 

7. Лице за контакти............................................................................................ 

длъжност ................................телефон: ..................... факс: .............................. е-mail: 

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

8. Банкова сметка: 

Банка........................................................ 

BIC ……………………………………… 

IBAN ……………………………………. 

Титуляр …................................................ 

 

 
Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  

 

 

________/ _________ / ______ 

Подпис на лицето, представляващо 

участника или на упълномощеното лице  

__________________________ 

Име и фамилия _________________________ 

Длъжност  __________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 Когато участникът е обединение приложението се попълва от всеки член на обединението.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

О Ф Е Р Т А 

за участие в поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в поръчка, възлагана чрез 

публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в поръчката и 

изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 

възражения. 

 

Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние, както и за 

техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени 

съгласно указанията за участие. 

При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме подизпълнители. 
(ненужното се зачертава) 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще изпълним обекта на поръчката 

в съответствие с изискванията, заложени в техническите спецификации. 

 

Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложение 

„Ценово предложение”. 

Заявяваме, че при предложените от нас условия, описани в техническото ни 

предложение и при цената, която сме предложили в нашето ценово предложение, сме 

включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в 

описания вид и обхват. 

Настоящата оферта е валидна за период от ....................... (посочват се броя на дните и/или 

последната дата на валидност, съобразени с условията на поръчката) и ние ще сме обвързани с нея.  

 

 

Дата  

 

 

________/ _________ / ______ 

 

Подпис  

 

__________________________ 

 

Име и фамилия 

 

__________________________ 

 

Длъжност  

 

__________________________ 
Забележка: Офертата се подписва от представляващия участника или от упълномощеното лице. 

Когато участник в поръчката е обединение, офертата се подписва от лицето, което представлява 

членовете на обединението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д” от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/ната ..................................................................................................,  

с ЕГН........................, лична карта № ...................., изд. на .................от ................................  

в качеството ми на ......................................................................................................................  
(посочете длъжността)  

на ...........................................................................................................................................,    
   (посочете наименованието на участника)  

 

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а 

от ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

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

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

4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

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

 

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

неверни данни. 

 

......................................г.             Декларатор: .......................... 
(дата на подписване)                                                                         (подпис) 

                                                           
* Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ *  

 

Долуподписаният/ната ..................................................................................................,  

с ЕГН........................, лична карта № ...................., изд. на .................от ................................  

в качеството ми на ......................................................................................................................  
(посочете длъжността)  

на ...........................................................................................................................................,    
   (посочете наименованието на участника)  

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а 

от ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

През последните три години представляваният от мен участник е изпълнил следните 

договори, сходни с предмета на поръчката:  

 

 

№  Дата на 

сключване 

и срок 

Предмет на договора с 

Описание на  

изпълнените услуги  

(брой участници в 

мероприятията) 

Стойност на 

договора 

Контрагент  

(наименование, адрес 

и телефон) 

     

     

 

Прилагам препоръки за добро изпълнение към посочените договори, както следва: 

1. ................................. 

2. ................................. 

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

 

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

неверни данни. 

 

..................................... г.            Декларатор: ......................................... 
(дата на подписване)                                        (подпис и печат) 

  

                                                           
* Информацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице. 

Когато участникът е обединение, информацията се подава от лицата, с които обединението доказва 

съответствието си с изискванията на възложителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

СПРАВКА ДЕКЛАРАЦИЯ*  

по 

чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната ..................................................................................................,  

с ЕГН........................, лична карта № ...................., изд. на .................от ................................  

в качеството ми на ......................................................................................................................  
(посочете длъжността)  

на ...........................................................................................................................................,    
   (посочете наименованието на участника)  

 

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а 

от ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

в изпълнението на поръчката ще бъдат ангажирани следните лица: 

 

№ Име, презиме, фамилия Образование Стаж 
Езикова 

квалификация 

1.     

2.     

…     

 

Посочените лица ще бъдат постоянно на разположение на възложителя при 

организирането на доставката и провеждането на тестването на продуктите.  

 

Прилагаме копия на документите, удостоверяващи декларираните по-горе данни за 

лицата: 

1. ................. 

2. ................ 

 

......................................г.            Декларатор: ................................ 
(дата на подписване)                                                                        (подпис) 
  

                                                           
* Информацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице. 

Когато участникът е обединение, информацията се подава от представляващия обединението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

С П И С Ъ К 

на подизпълнителите 

 

Долуподписаният/ната ..................................................................................................,  

с ЕГН........................, лична карта № ...................., изд. на .................от ................................  

в качеството ми на ......................................................................................................................  
(посочете длъжността)  

на ...........................................................................................................................................,    
   (посочете наименованието на участника)  

 

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а 

от ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

при изпълнението на поръчката ще ползваме следните подизпълнители: 

 

Наименование на 

подизпълнителя 

Видове работи, които ще 

изпълнява 

 

Дял на участие и 

% от общата стойност на 

поръчката 

 

   

   

   

 

За всеки от посочените подизпълнители прилагам: 

1. Административни сведения - Приложение № 1  

2. Писмено съгласие (декларация) за участие в изпълнението на поръчката 

3. Всички други документи, съгласно изискванията на възложителя. 

 

......................................г.            Декларатор: ................................ 
(дата на подписване)                                                                        (подпис) 

  

                                                           
 Информацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице. 

Когато участникът е обединение, информацията се подава от представляващия обединението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният/ната ..................................................................................................,  

с ЕГН........................, лична карта № ...................., изд. на .................от ................................  

в качеството ми на ......................................................................................................................  
(посочете длъжността)  

на ...........................................................................................................................................,    
   (посочете наименованието на дружеството)  

 

  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 ще участвам като подизпълнител на 

....................................................................................................................................................... 
(посочете участника, на когото сте подизпълнител) 

            
при изпълнение на поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а от 

ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 

 Дейностите, които ще изпълнявам са:  

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

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

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

 

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право 

да подаваме самостоятелна оферта по горепосочената поръчка.  

 

 

......................................г.            Декларатор: ................................ 
(дата на подписване)                                                                        (подпис) 

                                                           
 Декларацията се подава от представляващия подизпълнителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Наименование на участника ...................................................................................... 

Седалище и адрес на управление................................................................................ 

тел................................./факс................................./ e-mail .......................................... 

ЕИК/Булстат ................................................................................................................. 

Адрес за кореспонденция .............................................................................................. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка 

на ИКТ продукти” 

 

1. Предлагаме доставката на ИКТ продукти да бъде осъществена при следното 

техническо предложение: 

1.1. Ще доставим посочените ИКТ продукти в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо 

Ламартин“ в срок не повече от 10 календарни дни след подписване на 

договора. 

1.2.Даваме 3-годишна гаранция на доставените ИКТ продукти, съгласно 

гаранционните условия на производителя. 

1.3.Ще доставим нови, неупотребявани ИКТ продукти. 

 1.4. Изпълнителят доставя договорените ИКТ продукти в срок до 10 календарни 

дни от подписване на договора.  

1.5.Ще тестваме доставените ИКТ продукти в присъствието на специалисти от 9 

ФЕГ в срок до 3 календарни дни. 

1.6. Ще заменим ИКТ продукт, който при тестването е показал технически и/или 

софтуерен дефект, с нов изправен в срок до 3 календарни дни. 

1.7. След подписване на приемателно-предавателен протокол ще издадем фактура 

в рамките най-късно на следващия работен ден. 

1.8.С това ще финализираме доставката в срок не по-късно от 10.11.2014г. 
 

 

Дата  

 

 

________/ _________ / ______ 

 

Подпис  

 

__________________________ 

 

Име и фамилия 

 

__________________________ 

 

Длъжност  

 

__________________________ 

  

 

                                                           
 Забележка: Документът се подписва от представляващия участника или от упълномощеното 

лице. 

Когато участник в поръчката е обединение, документът се подписва от лицето, което 

представлява членовете на обединението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*  

 

Наименование на участника ...................................................................................... 

Седалище и адрес на управление................................................................................ 

тел................................./факс................................./ e-mail .......................................... 

ЕИК/Булстат ................................................................................................................. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на 

поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка 

на ИКТ продукти” 

 

Нашите конкретните предложения по показателите за оценка са следните: 

 

ИКТ Продукт Техническа спецификация Брой 

Единична 

цена 

в лв. без 

ДДС 

Обща 

цена в лв. 

без ДДС 

Пт таблет с 

клавиатура 
 

Процесор:  

Памет:  

Твърд диск  

Дисплей:  

Видео:  

Мултимедия:  

Операционна система:  
 

   

Пк компютърна 

система-

стандартизиран 

настолен 

компютър и 

монитор 

Процесор: 

Памет:  

Твърд диск:  

Видео:  

Оптично у-во:  

Дисплей:  

Операционна система: 

Клавиатура и мишка:  
 

   

Пп мини 

мултимедийните 

проектори 

Яркост:  

Източник на светлина:   

Живот на светодиода: 

Резолюция:  

Размер на картина:  

Безжична връзка с 

компютър и таблет:  

HDMI (MHL) 

USB:  

Micro USB:  
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Нашето комплексно ценово предложение за ИКТ продукти е ………………………лв. 

(словом: ………………………………………………………………………………………лв.) 

 

 

Дата      __________________________ 
 

Подпис     __________________________ 
 

Име и фамилия    __________________________ 
 

Длъжност     __________________________ 
 

* Ценовото предложение се подписва от представляващия участника или от упълномощеното лице. 

Когато участник в поръчката е обединение, ценовото предложение се подписва от лицето, което 

представлява членовете на обединението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/ната ..................................................................................................,  

с ЕГН........................, лична карта № ...................., изд. на .................от ................................  

в качеството ми на ......................................................................................................................  
(посочете длъжността)  

на ...........................................................................................................................................,    
   (посочете наименованието на участника)  

 

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а 

от ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност 

в неговата организация. 

 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

......................................г.            Декларатор: ................................ 
(дата на подписване)                                                                        (подпис) 

                                                           
* Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Долуподписаният/ната ..................................................................................................,  

с ЕГН........................, лична карта № ...................., изд. на .................от ................................  

в качеството ми на ......................................................................................................................  
(посочете длъжността)  

на ...........................................................................................................................................,   
   (посочете наименованието на участника)  

 

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а 

от ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

 

Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа 

на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

......................................г.             Декларатор: .......................... 
 (дата на подписване)                                                                        (подпис) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
*
 Когато участникът е юридическо лице декларацията се подава от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да го представляват. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) 

 

Долуподписаният/ната ..................................................................................................,  

с ЕГН........................, лична карта № ...................., изд. на .................от ................................  

в качеството ми на ......................................................................................................................  
(посочете длъжността)  

на ...........................................................................................................................................,   
   (посочете наименованието на участника)  

 

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава 8а 

от ЗОП с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

За представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т. 1 от ДР на 

ЗИФОДРЮПДРС: 

 не е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС; 

 чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС не се прилага, тъй като за него са налице 

обстоятелствата по чл. 4, т. .................................... от ЗИФОДРЮПДРС. 

(попълва се, ако е приложимо) 

 

 

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

данни. 

 

 

 

 

Дата:............................     ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………. 

(подпис) 

 

 

Забележка: Декларацията може да се подаде и от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват дружеството участник. В случай че участникът е 

обединение, което не е юридическо лице декларацията се подава и от съдружниците в 

обединението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

ПРОЕКТ! 

 
Д О Г О В О Р 

 

№ _____________/ _______ г. 

Днес ....................... в гр. София се сключи настоящия договор между: 

1. 9 Френска езикова гимназия «Алфонс дьо Ламартин», БУЛСТАТ 

000669272, представлявана от Емилия Йорданова Богданова-Иванова - -директор и 

Магдалена Асенова Лазарова - гл.счетоводител,наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна 

 и от друга страна 

 

2. “.....................................” ................................  с адрес на управление 

гр..................... ул...................... №..............., регистрирано в СГС по ф.д. ................... г., т. 

..............., стр. ............, №................, идентификационен номер по ДДС – ....................., номер 

по БУЛСТАТ ....................., представлявано от ......................, управител, наричано по-долу 

ДОСТАВЧИК, 

 

на основание чл.41 и във връзка с чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП и утвърден протокол от 

............................., за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема срещу заплащане 

да осъществи доставка на ИКТ продукти за осигуряване дейността на 9 ФЕГ, подробно 

описани в оферта на изпълнителя № ................./...................., която е неразделна част от този 

договор. 

(2) Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка на всички ИКТ 

продукти, описани в офертата на ДОСТАВЧИКА и предмет на договора, извършено 

тестване на ИКТ продуктите и подписване на приемно - предавателния протокол. 

 (3) В общата цена се включват всички разходи по извършване на доставката по чл. 1.  

 

 ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със 

срок на действие до изпълнение на доставката на всички ИКТ продукти, предмет на 

договора, но не по-късно от 10.11.2014г. 

     (2) Срокът на изпълнение на доставката е не повече от 10 календарни дни след 

подписване на договора.  

Чл.3. Място на изпълнение на договора  е  сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находяща 

се в гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 35. 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Чл. 4. Заплаща цената на доставката съгласно чл.1 от този договор и приложената 

оферта в размера, в срока и по начина, уговорени в настоящия договор. 
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Чл.5. (1) Приема доставката по чл. 1 от този договор с фактура и приемо-

предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни след 

тестване на ИКТ продуктите. 

Чл.6 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява всички условия, необходими за работата на 

ДОСТАВЧИКА по време на доставката и тестването на ИКТ продуктите. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява специалист, представител на 9 ФЕГ, който 

присъства на тестването на ИКТ продуктите. 

Чл. 8. (1) При наличието на явни недостатъци и дефекти, установени по време на 

тестването, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да иска замяна на дефектните ИКТ продукти с нови; 

2..да иска, при невъзможност за замяна на дефектните ИКТ продукти, замяната им 

с нови аналози, съгласно писмено споразумение между страните 

 

ДОСТАВЧИК: 

Чл. 9. С грижата на добър стопанин и при съблюдаване добро качество извършва 

предвиденото в  т. 1 от този договор и приложената оферта като доставя посочените ИКТ 

продукти не по-късно от от 10 календарни дни след подписване на договора.  

Чл. 10. Извършва доставката в сградата на 9 ФЕГ. 

Чл. 11. Договорът се счита за изпълнен от страна на ДОСТАВЧИКА, след 

изпълнение на доставката, тестване на ИКТ продуктите и подписване на окончателен 

приемо-предавателен протокол без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 12. Извършва инструктаж на персонала, упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

работа с ИКТ продуктите, съобразно тяхната специфика. 

 

ІV. ПЛАЩАНИЯ: 

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор в размер на 

..............................лв. с ДДС (....................................), по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка 

………………............................IBAN: .........................., BIC: ....................... в тридневен срок 

след издаване на фактура.  

(2) Приемането и предаването на доставката се изпълнява с подписване на приемо 

– предавателен протокол  от МОЛ на училището и предоставяне на фактура. 

              (3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената по банковата сметка на 

доставчика в 14-дневен срок след доставката и подписване на приемо-предавателния протокол 

и издаване на фактура от страна на  ДОСТАВЧИКА. 

 Чл. 14. Финансирането на доставката е на база бюджета на 9 ФЕГ и НП“ИКТ в 

училище“. 

V. НЕУСТОЙКИ: 

Чл. 15. При неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 

10% от стойността на договора. 

Чл. 16. (1) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от 

правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 

неустойката. 

(2) При забавяне на съобщения по платежни операции извън установените срокове, 

страните изясняват причината за забавянето, виновността и санкциите. 

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е обезщетил третите лица в случаите по предходната 

алинея, той има право на регрес срещу ДОСТАВЧИКА. 

(4) При виновна забава на една от страните, продължила повече от 15 (петнадесет) 

дни, другата страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор. 

Чл. 17. (1) Договорът се прекратява: 

1. С изпълнението на всички задължения на всяка от страните; 
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2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

 (2) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без 

предизвестие при пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение на 

задълженията на ДОСТАВЧИКА. 

 

VІ. РЕКЛАМАЦИИ 
 

Чл. 18.(1) Рекламации за липси и/или повреди се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

момента на приемането на ИКТ продуктите от упълномощено лице и се отразяват в 

приемателно-предавателния протокол за извършената доставка. 

 (2) ДОСТАВЧИКЪТ отстранява липсите и/или повредите по ал. 1 в срок от 3 

календарни дни от установяване на липсата/повредата. 

            (3) Рекламации за качество ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви писмено или по 

факс от момента на установяването им, съгласно гаранционните условия на ИКТ 

продуктите. 

  

VІІ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКТ ПРОДУКТИТЕ: 

Чл. 19. Срокът за гаранционното обслужване е 24 месеца и започва да тече от деня 

на подписване на приемо-предавателния протокол за извършена  доставка. 

Чл. 20. (1) Дефекти в доставените материали се констатират задължително в 

присъствието на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА. 

(2) В срок до 10 работни дни ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да подмени установена 

дефектна стока или материали с друга/и. 

Чл. 21. Гаранционните задължения на ДОСТАВЧИКА отпадат, когато дефектите 

са в резултат от неспазване на описаните в гаранционната документация условия на 

експлоатация и на предписанията от производителя, както и когато са извършени 

конструктивни изменения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, несъгласувани писмено от двете 

страни по договора. 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 2, ал.1;  

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

  3. при условията и по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие 

когато ДОСТАВЧИКЪТ не изпълнява някое от задълженията си по договора. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

Чл. 23. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

Чл. 24. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по чл.1 от 

договора преминава от ДОСТАВЧИКА върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване 

на приемо-предавателния протокол по чл .1, ал.2 . 

              Чл. 25. За всички неуредени въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 

действащото гражданско законодателство. 

   Чл. 26. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на 

настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. Когато постигането на 

съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред компетентния съд. 

Чл. 27. Никоя от страните по настоящия Договор няма право да възлага или 

прехвърля на друго лице свои права или задължения по Договора.  
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Чл. 28. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 

представители на ДОСТАВЧИКА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 (2) За дата на съобщението се смята : 

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс; 

4. датата на изпращане на електронно писмо – при изпращане на e-mail 

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се 

смятат: 

За 9 ФЕГ: гр. София, 1000, бул. Патриарх Евтимий № 35; е-mail: lycee@feg.bg; факс: 

02/9877216 

За ……………………………………………………………….., е-mail: ………….; факс: 

…………… 

 

(4) При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от промяната. 

 

Чл. 29. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 Чл. 30. Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ от ЗОП.  

2. Декларации по чл. 47, ал. 5 т. 1 и т. 2 от ЗОП (оригинал) – Приложение № 10 и 

Приложение № 11  

3. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът се подписва от упълномощено 

лице. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ДОСТАВЧИКА. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ДОСТАВЧИК: 
 

 

 

Емилия Богданова,     ……………………………….. 

Директор      ……………………… 

 

 

 

 

Магдалена Лазарова,     ………………………………… 

Гл. счетоводител     …………………………. 

mailto:lycee@feg.bg

