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Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 

9 ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ 

«АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН» 

Адрес: гр. София-1000, бул. Патриарх Евтимий № 35, 

тел: 02/987 64 02, факс: 02/987 72 16 

 
Изходящ № 226  от  02.03.2012г. 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

ПИСМО – ПОКАНА 
 

за участие в процедура по чл.14, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: 

 

 „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да 

направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за себеутвърждаване и 

подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 

 

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

         На основание чл.14, ал.3, т. 2 от ЗОП и във връзка с глава Осем «а» от ЗОП, чл.19  от  

Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-

95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на 

Заповед № 346/01.02.2012г. на директора на 9 ФЕГ «Алфонс дьо Ламартин», каним всички 

заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в  процедура 

по подбор на оферти, както следва: 

 
        Предмет на процедурата: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на 

ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за 

себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема 

BG051РО001-4.2.05 

 

Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИД: "На кино 

заедно», « Пътешествие из френските и франкофонски празници и традиции», «Франкофонски 

театър», «Испански език чрез изкуствата», «Театрално арт студио на испански език », 

«Математическа лингвистика», «Архимед», «Приложна математика», «Млад изследовател», 

«Здраве», «Екскурзоводство», «Рисуване от натура на човешка фигура и натюрморт», 

«Френски мюзикъли», «История на институциите» - по приложен списък на асортимент 

на обща индикативна стойност -  5504.30 лв.   
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Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИД: "На кино заедно», « Пътешествие 

из френските и франкофонски празници и традиции», «Франкофонски театър», , «Театрално 

арт студио на испански език», «Математическа лингвистика», «Архимед», «Приложна 

математика», «Млад изследовател», , «Екскурзоводство», , «История на институциите»- по 

приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност -  3029.85 лв. 

Обособена позиция 3: ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО за нуждите на ИИД : «Приложна 

математика», «Млад изследовател», «Здраве», «- по приложен списък на асортимен на обща 

индикативна стойност - 750 лв.      

Обособена позиция 4: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ ИЗКУСТВО  за 

нуждите на ИД: "На кино заедно», « Пътешествие из френските и франкофонски празници и 

традиции», «Франкофонски театър», «Испански език чрез изкуствата», «Театрално арт студио 

на испански език », «Математическа лингвистика», «Архимед», «Приложна математика», 

«Млад изследовател», «Здраве», «Екскурзоводство», «Рисуване от натура на човешка фигура и 

натюрморт», «Френски мюзикъли», «История на институциите»- по приложен списък на 

асортимен на обща индикативна стойност - 1325.60 лв.  

Обособена позиция 5: КОНСУМАТИВИ за нуждите на ИИД: "На кино заедно», « 

Пътешествие из френските и франкофонски празници и традиции», «Франкофонски театър», 

«Испански език чрез изкуствата», «Театрално арт студио на испански език », «Математическа 

лингвистика», «Архимед», «Приложна математика», «Млад изследовател», «Здраве», 

«Екскурзоводство», «Рисуване от натура на човешка фигура и натюрморт», «Френски 

мюзикъли», «История на институциите» по приложен списък на асортимен на обща 

индикативна стойност  -  1026.75 лв.  

.  

 

Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на 

възложителя, за да подготвите офертите си за участие в конкурса. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, представени в поканата. 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в 

първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите 

ще бъдете уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера. 

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по 

пълния предмет на поръчката. Участниците могат да направят предложение по една или 

няколко обособени позиции, предмет на поръчката. 

 

Правно основание: : Закон за обществените поръчки чл.14, ал.3, т. 2 и Заповед №.РД 

09- 121/ 30.01.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката относно 

утвърждаване на списък с включените в проекта училища и Приложение 11 към утвърдената 

със заповед № Заповед № РД09-95/21.01.2012 г.  на министъра на образованието, младежта и 

науката, Инструкция  за изпълнинеи на  проект „Да направим училището привлекателно за 

младите хора -  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - 

УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 

 

 Срок за изпълнение на поръчката: до 15 дни от датата на заявката от страна на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Място на изпълнение на поръчката: 9 ФЕГ «Алфонс дьо Ламартин» 

 Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 20 (двадесет) календарни 

дни. 

 

 Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва три работни дни след 

подписване на приемо-предавателния протокол и връчването на фактурата. 

 Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва 

техническите условия от процедурата и действащите национални и международни 

стандарти в тази област. 
 Квалификационни изисквания към кандидатите:  Удостоверение за вписване в 

търговския регистър  или друг удостоверяващ легитимността на фирмата/организацията 

документ  

  Място и срок за подаване на предложенията за участие: 9 ФЕГ «Алфонс дьо 

Ламартин» 

 Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще 

бъдат отворени в 9 ФЕГ «Алфонс дьо Ламартин» на 15 март 2012г. в 10.00ч. 

 Разглеждане, оценяване и класиране. Разглеждането и оценяването на офертите се 

извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията се назначава 

след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за 

тяхното разглеждане. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, 

съобразно обявените от възложителя условия. 

 Председателят на комисията отваря последователно големите пликове с офертите на 

всички участници в процедура по реда на получаването им. В случай, че документите на 

участника не отговарят на изискванията на ЗОП и поканата, офертата и участникът се 

предлагат от комисията на възложителя за отстраняване от процедурата; 

  Предложение, което не е изготвено по пълния предмет на обособената позиция, за 

която се кандидатства не се оценява и се предлага на възложителя, също за отстраняване от 

процедурата.  

 Пликовете с ценовата оферта на участниците, допуснати до участие след извършване 

на техническата оценка, се отварят по реда на постъпването им . Председателят на комисията 

или друг упълномощен от него член на комисията, обявява цените, представени в ценовите 

оферти. Пликовете с ценовата оферта на отстранени от участие участници, не се отварят.  

 При отваряне на предложенията най-малко трима от членовете на комисията 

подписват ценовата оферта. 

 Класирането се извършва за всяка обособена позиция по отделно. 

 Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-

ИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии: 

 предложена цена (Кц) -60% 

 График ( срок и начин) на доставка(Кс) -20% 
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 Качество на предлагания продукт (Кк) – 20 % 

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки. 

 Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените оценки на 

предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в 

комплексното оценяване и се изчислява по формулата:  

К = Кц   + Кс + Кк   

1. По показател Кц:  

Максималният брой точки по този показател е 60. 

Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула: 

              C min 

Кц = --------------- x 60 

              С 

 

където: 

“C min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на 

поръчката), 

“C” е цена на участника по обособената позиция. 

  Общата цена се калкулира от комисията. 

2. По показател Кс 

Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по следната 

формула: 

                 

                         С 

            Кс = --------- х 20 

                         Сn 

             

            където: 

            Кс – броят на точките на критерия, 

            С -   най-краткият срок на доставка, 

            Сn-  предложението на кандидата за срока на доставка 

 

       Забележка: критерият Кс е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка в 

работни дни, същият получава максимален брой точки. Останалите кандидати получават 

точки по формулата посочена по-горе.  

       При определяне на оценката по този показател комисията преценява реалистичността на 

оферирания срок с обосновката от техническата оферта. 

3.По показател  Kк:  

Максималният брой точки по този показател е 20.   

Кк-документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ 

обозначение, декларации за произход, еко етикети или покрити стандарти за качество. 
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Наличие на такъв носи 5 т., а липсата му – 0 т. и това важи за всички обособени позиции. 

       Максималния брой точки се поставят на оферта, която съдържа посочените документи за 

всички продукти, които се предлагат.  

       За останалите оферти броя на точките се редуцира пропроцианално. 

       Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за няколко обособени  

позиции. Участниците в процедурата следва да направят предложения по една, няколко или 

всички обособени позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъкци с 

асортименти към  тази покана. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от 

него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху 

плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и позиция/и  за коя/и се 

отнася.    Върху малкия плик се отбелязва името на кандидата и означение „Предлагана цена”, 

в който се поставя ценовата оферта, а в отделен плик се представя графика ( срок и начин) на 

доставката.  

Оферта за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика, както следва: 

А/ плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кадидатите 

Б/ Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката – график на 

доставката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, 

съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; /В 

срока за доставка задължително се записва да е в календарни дни и цели числа, не се допуска 

запис "работни дни" или “часове”/ 

В/ плик № 3 с надпис "Предлагана цена",  който съдържа ценовото предложение на 

участника за обособената/те позиция/и за които участва. В плика се поставя попълнено 

предложение с цени на стоките, за обособената/те позиция/и по предмета на поръчката, като 

предлаганата цена за всяка обособена позиция се поставя в отделен плик, надписан за 

съответната позиция.  /приложение № 2.  

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

предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител 

(управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на 

участника. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 18.30 ч.  в  

канцеларията на 9 ФЕГ «Алфонс дьо Ламартин». 

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

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

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

 представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 

 представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 
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 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок; 

             

Настоящата покана да се качи на сайта на 9 ФЕГ «Алфонс дьо Ламартин». 

и на сайта на проект „УСПЕХ“ 

 

 

 

Дата 02.03.2012г.                                               Директор:(п)... Е. Богданова.... 
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 ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ 

   
 1. КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ  
 за нуждите на ИД :  
   
 

 

„На кино –заедно“,“Пътешествие из френските и франкофонски празници 
и традиции“, „Франкофонски театър“, „Испански език чрез изкуствата“, “ 
Театрално арт студио на испански език“, „ Математическа лингвистика“, 
„Архимед“, „Приложна математика“, „Млад изследовател“, „Здраве“, 
„Екскурзоводство“, „Рисуване от натура на човешка фигура и натюрморт“, 
„Френски мюзикъли“, „История на институциите“ 

   
   

№  Вид материал броя 

  перфоратор 4 

  компакт дискове 20 

  картон за молив 15 

  картон акварелен 15 

  грамоти 45 

  хлебни гуми 15 

  лепило 10 

  твърди гуми 15 

  гуми 20 

  картон мраморни листа 50 

  корково табло 6 

  комплект чертожни инструменти 2 

  ножици 10 

  маркери за дъска-цветни 10 

  маркери за дъска - черен 10 

  почистващи материали за екран /спрей/ 5 

  самозалепващи листове 6 

  телчета за телбод 20 

  маркери за бяла дъска 10 

  маркери за хартия 50 

  ксероксна хартия - пакет 20 

  цветна ксероксна хартия - пакет 2 

  телбод 8 

  кабари  за коркова дъска 5 

  кламери 10 
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  джобове за папка 400 

  папки  пластмасови 100 

  черни моливи НВ 90 

  химикалки  135 

  тетрадки 80 л. 60 

  баджове 50 

  тиксо 10 

  папка с копче 30 

  картонени папки 20 

  DVD дискове 5 

  класьор с мет.халки 15 

  лепило  20 

  пликчета за DVD 20 

  маркери за надписване на дискове 13 

  лепило течно 3 

  CD дискове  20 

  коректор 10 

  острилки 10 

  карирана хартия пакет 2 

  пиромоливи 15 

  графити за пиромоливи  кутия 2 

  USB флаш памет  25 

  черна мастилница за принтер XEROX Phazer  3121 1 

  цветни гирлянди 5 

  балони пакет 1 

  Тонколони компютърни с 14 вата мощност 2 

  въгленови моливи 15 

  пастелни моливи 15 

  тонер BROTHER  HL – 5250 DN 4 

  тонер SAMSUNG  - 4300 4 

  тонер XEROX 5020  4 

  мастилници  за  тонер  - черни  за  LEXMARK   S405 4 

  мастилници  за  тонер  -  цветни   за  LEXMARK   S405 4 

  цветни картони за паспарту  15 

  антирефлексни, прозрачни плоскости с размер 120/80 5 

  хартиено тиксо 2 

  метални щипки 150 

  фулмастери   5 

  моливи цветни кутия 5 

  албуми за снимки 8 
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                                    2.  ЛИТЕРАТУРА  
   
                                     за нуждите на ИД  
   

 

„На кино –заедно“,“Пътешествие из френските и 
франкофонски празници и традиции“, „Франкофонски 
театър“, „ Математическа лингвистика“, „Архимед“, 
„Приложна математика“, „ Театрално арт студио на испански 
език“, „Млад изследовател“,  „Екскурзоводство“, „История на 
институциите“  

   
   
   
   

№ наименование броя 

  книги 15 

  учебни помагала 13 

  спец.литература  1 

  учебни помагала 4 

  карта на исторически забележителности 1 

  речници-тълковен,синонимен, на чуждите думи 3 

  гидове  за България 15 

  енциклопедии 2 

  сборници и справочници   3 

  атласи с исторически паметници на България  2 

  специализирана литература за институциите 2 

  енциклопедична история на цифрите  1 и 2 том 4 

  справочник по математика  25 

  PISA - математика 25 

  сборник 7-12 клас по математика  15 

  справочник по математика 15 

  специализирана литература за кино и театър 2 

  енциклопедии за кино и театър  2 

  карта на звездното небе  1 

  La  France  et  des  régions  2 

  Clés  pour  la France en 80 icônes  cilturelles  2 

  Activités  théâtrales  en  classe  de  langue 2 

  Le  Petit  Nikola  5 

  Le  Petit  Prince  5 
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                                 3.  ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО  
   
                                       за нуждите на ИД  
   
      "Здраве", „Млад изследовател“, „Приложна математика“  
   

№ наименование броя 

  бели престилки 12 

  тениски 30 

    
   
                                         4. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  
   

 
                                             за нуждите на ИД 
  

 

„На кино –заедно“,“Пътешествие из френските и 
франкофонски празници и традиции“, „Франкофонски 
театър“, „Испански език чрез изкуствата“, “ Театрално арт 
студио на испански език“, „ Математическа лингвистика“, 
„Архимед“, „Приложна математика“, „Млад изследовател“, 
„Здраве“, „Екскурзоводство“, „Рисуване от натура на човешка 
фигура и натюрморт“, „Френски мюзикъли“, „История на 
институциите“  

   
   

№ наименование броя 

  торти 14 

  кости 2 

  сърце 2 

  бъбреци 2 

  Бял дроб 2 

  Черен дроб 2 

  черва 2 

  Стомах /шкембе/ 1 

  далак 2 

  мозък 2 

  яйца 15 

  захар 2 

  Пшенично брашно 2 

  мед 1 

 набухватели 4 
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 прясно мляко 2 

 масло 2 

                                         5. Консумативи  
   

 
                                         за нуждите на ИД 
  

 

„На кино –заедно“,“Пътешествие из френските и 
франкофонски празници и традиции“, „Франкофонски 
театър“, „Испански език чрез изкуствата“, “ Театрално арт 
студио на испански език“, „ Математическа лингвистика“, 
„Архимед“, „Приложна математика“, „Млад изследовател“, 
„Здраве“, „Екскурзоводство“, „Рисуване от натура на човешка 
фигура и натюрморт“, „Френски мюзикъли“, „История на 
институциите“  

   
   

№ наименование броя 

  ксероксна хартия - пакет  10 

  цветна ксероксна хартия - пакет  1 

  джобове за папка 100 

  тонер BROTHER  HL – 5250 DN 3 

  класьори 20 

  тонер SAMSUNG  - 4300 4 

  тонер XEROX 5020  4 

  мастилници  за  тонер  - черни  за  LEXMARK   S405 5 

  мастилници  за  тонер  -  цветни   за  LEXMARK   S405 10 

  папки 30 

  коректори 5 

  химикалки 10 

  лепило 2 

  карирана хартия пакет 1 

 флаш памети 4 

 кламери 2 

 телбод 2 

 телчета за телбод кутии 5 
 
 
Обща индикативна стойност на материалите: 11 636,50 лева.  
   
   
  

 
Счетоводител: 
/.............................../ 
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Образец на декларация на кандидата 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

Долуподписаният/-ата

 

_________________________________________________________,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 

  

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на  

 

_________________ от МВР – гр. _______________,  
(дата на издаване)                                                               (място на издаване) 
    

адрес:_____________________________________________________________________,   
          (постоянен адрес) 

 

В качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. 

Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.) 

 

на ____________________________________________________________, вписано в 
                                          (наименование на кандидата) 

 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №  

 , със седалище _______________ и адрес на управление ___________________________, 

тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в 

процедура за 

 определяне на изпълнител с предмет “________________________________________”,  
                                 

обявена чрез публикуване напублична покана от 02.03.2012г.  в сайта на   9 ФЕГ                                                                                                                                       

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

1. не съм оосъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс: 

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 

б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпления против собствеността; 

д) престъпления против стопанството; 

2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност; 

3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в 

                                                 

 Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация.  
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подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е 

установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно 

физическо или юридическо лице); 

4. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и 

не се намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в 

която е установен /регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е 

чуждестранно физическо или юридическо лице);  

5. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност; 

6. Аз и представляваният от мен кандидат нямаме парични задължения към държавата , 

общината и 9 ФЕГ или друго училище  в страната, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

7. В случай, че кандидатът   _____________________________________________  

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 6 

обстоятелства преди сключването на договора; 

8. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно представител на 9 

ФЕГ.  

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

 

____________  2012г.                                       ДЕКЛАРАТОР : _______________ 
            (дата) 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


