ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

СПГЕ «ДЖОН АТАНАСОВ»
Адрес: гр. София общ. Изгрев, ул. »Райко Алексиев» № 46
Тел.02/8720047, 02/8710011,факс 02/8716636
Изходящ № 144 от 30.03.2012 г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПИСМО – ПОКАНА
за участие в процедура по чл.14, ал.3, т. 2 при условията на глава VІІІ „а”от ЗОП с
предмет:
„Доставка на материали, консумативи и учебна литература 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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, при условията на глава VІІІ „а”от ЗОП , чл.19 от
Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД0995/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на заповед
№ РД-385/26.03.2012 на директора на СПГЕ «Джон Атанасов», кани всички заинтересовани
лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на
оферти, както следва:
Предмет на процдурата: „доставка на материали, консумативи и учебна литература
за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за
младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонтиУСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05
Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ за нуждите на
ИД: Клуб "Приложна математика”, “Програмиране на Delphi”, „Създаване на сайт с HTML”,
„Чудесата на Европа-географски енигми”, „Програмиране и предприемачество”,Студио
„Леонардо да Винчи”, „ Аз и светът около мен”, „Предприемачество и ВЕИ”,„Философия”,
„Алтернативно изкуство”, „Графичен дизайн”, „Екология и ВЕИ”, „Дванадесетте лица на моя
град”, „Изкуство” – Руслана, ”Изкуство” – Лиляна, „Психология и история”, „Фотография”,
1

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

”Българска литература XXI„ - по приложен списък на асортимент на обща индикативна
стойност 8810 лв. без ДДС.
Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИД: "Приложна математика”,
“Програмиране на Delphi”, „Създаване на сайт с HTML”, „Чудесата на Европа-географски
енигми”, „Програмиране и предприемачество”, Студио „Леонардо да Винчи”, „ Аз и светът
около мен”, „Предприемачество и ВЕИ”, „Философия”, „Алтернативно изкуство”, „Графичен
дизайн”, „Екология и ВЕИ”, „Дванадесетте лица на моя град”, „Изкуство” – Руслана,
”Изкуство” – Лиляна, „Психология и история”, ”Фотография”, ”Българска литература XXI „- по
приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност – 1320 лв. без ДДС.
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 електронна поща или факс
номер.
Всеки участник може да представи само една оферта за обособената позоция, 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: : На основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, при условията на глава
VІІІ „а”от ЗОП 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 № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, Инструкция за изпълненеие 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
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 Място на изпълнение на поръчката: СПГЕ Джон Атанасов
 Срок на валидност на предложенията: не по-малък от
20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор с Възложителя.
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.
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 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: СПГЕ «Джон
Атанасов», гр. София-1113, ул. «Райко Алексиев» № 46 до 09.04.2012 г-14:00 ч.

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще
бъдат отворени в СПГЕ «Джон Атанасов», гр. София-1113, ул. «Райко Алексиев» № 46 на
10.04.2012 г. в 13:30 ч.
 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 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 поотделно.
 Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии:
 Предложена цена (Кц) - 60%
 График (срок и начин) на доставка (Кс) - 20%
 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:
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Максималният брой точки по този показател е 60.
Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула:
Кц = C min x 60
C
където:
“C min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на
поръчката),
“C” е общата цена на участника.
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 = --------- *20
Сn
където:
Кс – броят на точките на критерия
С - най-краткият срок на доставка
Сn - предложението на кандидата за срока на доставка.
Забележка: Сроковете се броят в календарни дни.
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 ISO. 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.
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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 електронна поща,
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 като копия, следва да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен
представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с изрично пълномощно)
на участника.
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. в
деловодството на СПГЕ до 09.04.2012 г.
Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на
законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице
поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:
 представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
 представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

Дата: 30.03.2012 г.
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ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ
1. КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ
за нуждите на ИД :
Клуб "Приложна математика”, “Програмиране на Delphi”, „Създаване на сайт с HTML”,
„Чудесата на Европа-географски енигми”, „Програмиране и предприемачество”,Студио
„Леонардо да Винчи”, „Аз и светът около мен”, „Предприемачество и ВЕИ”,
„Философия”, „Алтернативно изкуство”, „Графичен дизайн”, „Екология и ВЕИ”,
„Дванадесетте лица на моя град”, „Изкуство” – Руслана, ”Изкуство” – Лиляна,
„Психология и история”, :Фотография”, ”Българска литература XXI„- по приложен
списък на асортимент на обща индикативна стойност 8 810 лв. без ДДС.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид материал
коркова дъска 60/90 см.
кадастрон
цветни картони
чертожни инстр. за бели дъски – линия 100 см.
грамоти
стативи за изложба
скицник
найлонови чували
корди
силиконови пистолети и пълнители
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броя
6
21
24
1
95
25
8
1 пакет
20
1 компл.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

рамки
Флумастри к-кт
цветни моливи к-кт
темперни бои
плакатни бои
четки за лепене
четки за рисуване к-кт
боя за стъкло
корково табло 40/60 см
хартия А4 80 g/m2
дизайн хартия пакет 80 g А4
хартия А4-цветна
маркери за хартия
копирна хартия А3
Ножици 18 см
маркери за дъска-цветни
цветни мастилници HP color: - CP 1025;
черна мастилница HP - CP 1025 black.
картони бели 100/70 см
самозалепващи листове
телчета за телбод 24/6
албуми
Телбод 24/6
Кламери 50мм
джобове за папка
папки пластмасови PVC с перфорация
черни моливи НВ
химикалки
Тиксо 19мм/33мм
картони релефни
листове за флипчарт бели /20л
картон 50/70
стъклени съдове-вази
Моделин – 4 цвята
сухо лепло 8г
тетрадки г.ф. бели листа -80л
лепило течно 60г
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2 компл.
11
8
4 пакета
2
9
9 компл.
3 компл.
14
43
7
17
5
2
4
19
3
3
19
9
7
30
2
2
1010
97
1
135
21
9
2 пакета
12
1
9
26
53
7
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
64
65
66
67
68
69
70
71

CD дискове
коректор
DCD -WR дискове
керамични съдове-вази
глина
спрей за рисуване
USB флаш памет 8GB
памет SDHC 16GB (Class 10)
класьор с мет.халки
фото хартия -Photo Paper 280 g/m2 - A4/20 sheets - C6832HF
мастилница цветна CANON Pixma 3000
мастилница черна CANON Pixma 3000
тонер черен НP 6MP
фото хартия А-4 100л.
фотоколажи и пана
контур за стъкло
флаш памет 2GB
флаш памет 4GB

252
7
124
1
5
15
85
2
1
1
3
3
13
6
4
3
17
28

№
1
2
3
4
5
6
7
8

2. ЛИТЕРАТУРА
за нуждите на ИД
Клуб "Приложна математика”, “Програмиране на Delphi”,
„Създаване на сайт с HTML”, „Чудесата на Европа-географски
енигми”, „Програмиране и предприемачество”,Студио „Леонардо
да Винчи”, „Аз и светът около мен”, „Предприемачество и ВЕИ”,
„Философия”, „Алтернативно изкуство”, „Графичен дизайн”,
„Екология и ВЕИ”, „Дванадесетте лица на моя град”, „Изкуство” –
Руслана, ”Изкуство” – Лиляна, „Психология и история”,
„Фотография”, ”Българска литература XXI„- по приложен списък на
асортимент на обща индикативна стойност 1320 лв. без ДДС.
наименование
Застрашени животни в България-Димитър Нанкинов
Енцикопедия -Британика -човешкото тяло
Енцикопедия -Британика -вселената
Карта на Европа
В невероятния свят на животните - Сали Морган
Паметта на тялото-Йоахим Бауер
Гибелта на Атлантида-Франк Джоузеф
Английски речник

броя
1
1
1
1
1
1
1
1
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Физическа карта на България
Глобуси
Компаси
Енциклопедия География на света
Атлас на света
Физикоекогеографски карти
Карта с исторически паметници на България
Речник на чуждите думи
Тълковен речник
Средства ,материали и химикали за извършване на опити
Енциклопедия -психология-Реймънд Корсини
Детска психология-Румен Стаматов
Влиянието. Психология на убеждаването-Ръбърт Чалдини
Индиректна скала за употреба на психоактивни в-ва Пл.Калчев
Емоционална интелигентност-Даниел Голман
Езикът на тялото -Алън и Барбара Пийз
Излъжи ме ако можеш-Пол Екмън
Подготви се за PISA-математика - Просвета
“The Art of the Start” на Гай Кавасаки; изд. Penguin Group
“Lean Startup” на Ерик Рийс;
“Повратната точка” на Малкълм Гладуел; изд. ИК "Жанет 45"
“Дълбоките води” на Сет Годин; изд. ИК "Locus"
“Маркетингът на позволението” на Сет Годин; изд. ИК "Фокус"
„Твоят ум може всичко” на Тони Бюзан; изд. ИК "СофтПрес"
„Програмиране с уеб стандарти” на Джефри Зелдман; изд.
Софтпрес
Програмиране и Web дизайн с PHP5, Apache, MySQL. Том първи и
Том втори; изд. ИК "Алекс Софт"
„ Професионално програмиране с PHP” на Хесус Кастането, Хариш
Роат, Саша Шуман, Крис Скол; изд. СофтПрес
Богат таатко,беден татко-Робърт Кийосаки
Професионално програмиране с Ajax на Джо Фосет, Джеръми Мак
Пийк, Никъкъс Закас; изд. АлексСофт
Светът без нас-Алън Уайзман
Леонардо-първият учен-Майкъл Уайт
Семейна енциклопедия по природни науки -биология,химия,физика
В света на невероятните машини-Уън Греън
Научни куриози - Сирил Ейдън
Откритията които промениха света-Родни Касълдън
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1
1
2
2
1
4
2
2
1
1 компл.
1
1
1
1
1
1
1
14
2
2
3
2
3
3
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
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44 Съвременна топлотехника и енергетика - Александър Димитров
45 Хидрокинетични турбини-ековат технологий -Георги Тончев
Хидрокинетични електро централи-ековат технологий -Георги
46 Тончев
Ръководство по инвестиции-въпроси и задачи за дискусия47 С.Петранов
48 Електроенергетика-Мария Грозева
49 Слънчеви колектори исистеми-Дечко Дечев
Икономика и конкурентноспособност на предпим.дейност50 Г.Маринов
51 Икономика и организация на фирмата-Ю.Маринова

2
1

52 Новата енергетика-фотоволтаични ветро генератори-Г.Тончев 1част

1

Новата енергетика-фотоволтаични ветро генератори-Г.Тончев 2част
Тибетксото изкуство на позитивното мислене-Кристофър Хансард
До другата страна и обратно-Силвия Браун
Мистичния живот на Исус -Силвия Браун
Опитът на един глупак -Мирзакарим Норбеков
Тунел,светлина и още нещо-Марияна Илиева
Поръчки до вселената-Бербел Мор
Три диалога за познанието-Паул Файерабенд
Лудите които ни управляват-Паскал Дьо Сютер
Четирдесет и осемте закона на властта -Робър Грийн
Матура за отличен-предметен цикл"Философия"-просвета
Древно -китайкси мислители-изателство изток-запад
Затворите на нищетата-Лойк Вакан
Фондаментализмът-Мализ Рутвен
Консумистически манифест-Норберт Болц
Политиката на война-защо истинския лидер трябва да действа като
68 езич.-Р.Каплан
69 Ерата на талпите-Серж Московичи
70 Adobe PHOTOSHOP CS5 -Софпрес

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

71 Учебни помагала цифрова фотография PHOTOSHOP CS4 -Софпрес
Учебви помагала английксо-български компютърен речник 72 Софпрес
73 Алгоритъм на звучащото слово - Любомир Гърбев
74 Унизеното слово-Жак Елюл

1

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Енциклопедия на бълг.театър-изд.Труд
Танцови представи и артист.предпочитания-Галина Борисова
Балади и разкази -Г.Господинов
Екзекуторат -Ст.Кисьов
Всички на носа на гемията - Деан Енев
Горещо червено-Ивайло Александров
Разруха-Вл.Зарев
Изгубените магарета-Валери Стефанов
Аотопсия на една любов -Виктор Пасков
Разказите на едно софийско копеле-Вал.Пламенов
Има ли кой да ви обича -Калин Терзийски

Образец на декларация на кандидата
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на
_________________ от МВР – гр. _______________,


Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация.
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1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
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(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 .......2012г. в сайта на

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
1. не съм осъждан 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
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,
12

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

общината и .......... СОУ 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
............. СОУ.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния
кодекс.
____________ 20_____г.

ДЕКЛАРАТОР : _______________

(дата)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ/ЗАЯВЛЕНИЯ ПО
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ:
„___________________________________________________________”
(наименование на обособената позиция)
№

Име на
организацията
подала оферта

Дата на
получав
ане

Час на
получава
не

Обособе
на
позиция

13
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Адрес за
кореспонденция,
телефон, факс,
електронен адрес,
посочени върху

Начин на подаване
на офертата (лично/
с пълномощно/по
пощата)

Лице,
подало
офертата

Подпис
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плика

Име на лицето съставило регистъра:
Длъжност:
Подпис:

ДО
-----------------------------------------Директор на училище

----------------------------------------(Адрес на бенефициента)
14
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ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
За участие в процедура ___________________________ за определяне на изпълнител
(вид на процедурата)
с предмет: „_______________________________________________________________”
(наименование на предмета на процедурата)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената
процедура с горепосочения предмет.
Предлагаме да изпълним _____________________________________ на процедурата.
(пълния предмет)

Техническата оферта съдържа _____за изпълнение на предмета на процедурата,
съгласно изискванията на документацията за участие.
Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в
Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.
Ще изпълним обекта на поръчката в срок от __________________________,
(работни/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в обявата, в съответствие с приложения към настоящата
техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата
Относно допълнителните изисквания и условия и условия, свързани с изпълнението на
предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
____________________________________
(наименование на бенефициента)
Изисквания към изпълнението и качеството на
стоките / услугите / строителството:
__________________________________________
(преписва се от техническата спецификация и
условия)
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка
(ако е
приложимо):
__________________________________________
(преписва се от техническата спецификация и
условия)
15
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Изисквания към документацията, съпровождаща
изпълнението на предмета на процедурата (ако е
приложимо):
__________________________________________
(преписва се от техническата спецификация и
условия)
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и
обхват.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в
пълно съответствие с гореописаната оферта.
Приложение № 1 –Изброяване на асортимента - предмета на обособената позиция,
подлежащи на доставка с посечени единични цени и количества.
Предложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата.
Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата)
ДАТА: ________________г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________
______________________________________
(име и фамилия)

______________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

ЦЕНОВА ОФЕРТА
Образец на ценова оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител
16
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ДО
Директора на ......... …………
----------------------------------------(Адрес)
ЦЕНОВА ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
За участие в процедура ___________________________ за определяне на изпълнител
(вид на процедурата)
с предмет: „_______________________________________________________________”
(наименование на предмета на процедурата)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения
предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:
Офертата съдържа предложение за изпълнение на предмета на процедурата, съгласно
изискванията на документацията за участие, а именно: ЦЕНА И ГРАФИК НА ДОСТАВКАТА
(срок и начин)
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№
Описание на доставките/услугите/дейностите/
асортимент К-во /бр./
Единична цена в лева

Обща цена в лева с ДДС

2
3
4
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура,
общата цена на офертата възлиза на:
____________________Словом:____________________________________
(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)
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При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в
съответствие с единичната/общата (уточнете) цената на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата,
написана с думи.

ДАТА: _________________г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _______________
__________________________________
(име и фамилия)
__________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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До
Директора на ....................................
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
за участие в процедура за определяне на изпълнител
с предмет: “________________________________________________________”
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.:
__________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________.
Разплащателна сметка:
BIC :___________________;
IBAN:_________________;
банка: _______________________ ;
град/клон/офис: _______________;

ДДС сметка:
BIC :__________________;
IBAN:______________________;
банка: ________________________;
град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура
за определяне на изпълнител с предмет:

Декларираме, че сме разгледали документацията и приложения списък с артикули за
участие и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за
изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

19

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Предлагаме срок за валидност на офертата за изпълнение на предмета на процедурата
________________ календарни дни/месеца, считано от датата на сключване на договора. Като
неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1.
Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговския
регистър (актуално съдебно състояние).
2.

Копие от регистрация по EИК/БУЛСТАТ, заверено с „вярно с оригинала”.

3.

Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”.

4.
Доказателства за технически възможности и/или референции от изпълнени
сходни обществени поръчки.
5.
Други документи и доказателства, изискани и посочени от Възложителя в
документацията за участие;
6.

Техническа оферта по образец на Възложителя.

7.

Ценова оферта по образец на бенефициента.

8.

Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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СПГЕ „Джон Атанасов”
ЗАПОВЕД
№ РД-385/26.06.2012г.
На основание чл.14, ал.3, т. 2 при условията на глава VІІІ „а”от ЗОП, чл.19 от
Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД0995/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката
НАЗНАЧАВАМ:
КОМИСИЯ в състав:
Председател: - пом. директор УД на СПГЕ
и членове:
1- гл.счетоводител в СПГЕ
2.- адвокат-консултант на СПГЕ,
3. -снабдител в СПГЕ
4.- гл.учител в СПГЕ
СЪС ЗАДАЧА: Разглеждане, оценяване и класиране на получените предложения за избор на
изпълнител за:
„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
Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИД: : Клуб "Приложна
математика”, “Програмиране на Delphi”, „Създаване на сайт с HTML”, „Чудесата на Европагеографски енигми”, „Програмиране и предприемачество”, Студио „Леонардо да Винчи”, „Аз и
светът около мен”, „Предприемачество и ВЕИ”, „Философия”, „Алтернативно изкуство”,
„Графичен дизайн”, „Екология и ВЕИ”, „Дванадесетте лица на моя град”, „Изкуство” – Руслана,
”Изкуство” – Лиляна, „Психология и история”, „Фотография”, ”Българска литература XXI„- по
приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност 8810 лв. без ДДС.
Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИД: Клуб „Приложна математика”,
“Програмиране на Delphi”, „Създаване на сайт с HTML”, „Чудесата на Европа-географски
енигми”, „Програмиране и предприемачество”, Студио „Леонардо да Винчи”, „Аз и светът
около мен”, „Предприемачество и ВЕИ”, „Философия”, „Алтернативно изкуство”, „Графичен
дизайн”, „Екология и ВЕИ”, „Дванадесетте лица на моя град”, „Изкуство” – Руслана,
”Изкуство” – Лиляна, „Психология и история”, „Фотография”, ”Българска литература XXI„- по
21

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

приложен списък асортимент на обща индикативна стойност без ДДС - 1320 лв. без ДДС.
Комисията да започне работа на 10.04.2012. г. в сградата на
АТАНСОВ“, гр. София-1113, ул. „Райко Алексиев” № 46 от 13:30 часа.

СПГЕ

„ДЖОН

1. Отваряне от Комисията на предложенията по реда на тяхното постъпване.
Отварянето се извършва публично пред явилите се кандидати или техни
представители в посоченото в документацията време (ако присъстват такива).
2. За извършената работа Комисията да състави и подпише протокол за разглеждането,
оценяването и класирането на предложенията.
3. Заседанията на Комисията се провеждат при закрити врата, с изключение на
отварянето от Комисията на постъпилите предложения, което се извършва публично
и в присъствието на явилите се представители на кандидатите.
4. Заседанията се прекъсват и възобновяват от Председателя на комисията, който
определя и времето за почивка.
5. Комисията да приключи своята работа до 10.04.2012.г. – 17.00 часа
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички участници в Комисията за
сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

Директор:............./п/...........................
/инж.Иглика Неделчева/
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Д О

Г

О

В

О

Р

За доставка на учебни материали/ пособия /консумативи
№ _____________/ _______ г.
Днес .................... в гр.София между: СПГЕ «Джон Атанасов» ИН 000669660 по ДД
BG000669660, представляван от инж.Иглика Неделчева директор и Малина Иванова гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна.
и от друга страна
“.....................................” ................................
с адрес на управление гр.....................
ул...................... №..............., регистрирано в СГС по ф.д. ................... г., т. ..............., стр. ............,
№................, идентификационен номер по ДДС – ....................., номер.....................,
представлявано от ................................................., управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.14, ал.3, т. 2 при условията на глава VІІІ „а”от ЗОП с и одобрен от
директора на училището списък с подадените от ръководителите на ИИД заявки за закупуване
на материали и консумативи, обслужващи и съпътстващи провеждането 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 на ОПРЧР и
утвърден протокол от ..................,
се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да
осъществява 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 по приложена
оферта (приложение № 1), неразделна част от този договор
1. ............................
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подробно описани в оферта на изпълнителя № ................./....................
(2) Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка на всички материали,
описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предмет на договора и съставяне на приемно предавателния протокол.
(3) В общата цена се включват всички разходи по извършване на доставката по чл. 1, за
целия период на договора.

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 30.06.2012 г.
(2) Срокът на изпълнение на конкретната заявка е най-късно до 15 дни, считано от датата
на получаване на заявката от Възложителя.
(3) При конкретна заявка и по взаимно съгласие на страните може да се уговаря и друг
по-кратък срок, различен от този по ал. 2.
Чл.3. Място на изпълнение на договора е адресът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
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.
Чл.5. (1) Приема доставката по чл. 1 от този договор с фактура и приемо-предавателен
протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни ( директора на училището
и .м.о.л. .....................)
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани
недостатъци при приемането, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол.
Чл.6 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява всички условия, необходими за работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на монтажа, доставката, настройките и изпитанията на материалите
/консумативи/.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на дейностите,
посочени в гаранцията за изпълнението по всяко време, без да пречи с това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като своевременно го уведомява за забелязани недостатъци.
Чл. 8. (1) При наличието на явни недостатъци и дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
не е знаел при подписването на договора има право на една от следните възможности:
1. да поиска замяна на дефектните материлаи/консумативи или части от тях с
нова/нови;
2. да направи отбив от цената;
3. да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.да иска при липса на заявен артикул нов съгласно писмена промяна между страните
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3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва поетапни заявки, съобразно нуждите на
ръководителите на ИД /но не повече от три/ по предмета на договора до окончателното му
изпълнение.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Чл. 9. С грижата на добър стопанин и при съблюдване добро качество извършва
предвиденото в т. 1 от този договор и приложената оферта, като доставя посочените
консумативи не по-късно от 15 дни, считано от датата на писмената заявка от директора на
училището.
Чл. 10. Извършва доставката в сградата на СПГЕ ”Джон Атанасов”.
Чл. 11. Договорът се счита за изпълнен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване
на окончателен приемо-предавателен протокол и фактура по чл. 3, ал.1 без забележки от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 12. Извършва инструктаж на персонала, упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
работа с материалите /консумативите съобразно тяхната специфика/.
ПЛАЩАНИЯ:
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор в размер на ................лв.
с ДДС (....................................), поетапно, 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
3 дневен срок след доставката и подписване на приемо-предавателния протокол и фактурата за
доставка
(4) За дата на плащане се счита заплащането на сумата по банковата сметка на доставчика.
Чл. 14. Финансирането на доставката е на база включването на СПГЕ „Джон Атанасов”
в Заповед № РД09-95/21.01.2012 г.на министъра на образованието, младежта и науката за
утвърждаване на списъка с включените в проект на ОП „РЧР" BG 051РО001 - 4.2.05 „Да
направим училището привлекателно за младите хора" – УСПЕХ.
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.
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(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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(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;
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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 18.(1) Рекламации за липси и/или повреди се предявяват от Възложителя в
момента на приемането на техническите пособия и материали от упълномощено лице и се
отразяват в приемателно-предавателния протокол за извършената доставка.
(2) Изпълнителят отстранява липсите и/или повредите по ал. 1 в седем дневен срок от
деня на подписване на приемателно-предавателния протокол.
(3) Рекламации за качество Възложителят има право да предяви писмено или по факс от
момента на установяването им, но не по-късно от датата на следваща доставка. Когато се
установи, че доставените техническите пособия и материали не отговарят на описанието в
списъка по приложение № 1 от договора, Изпълнителят се задължава да замени доставените
техническите пособия и материали с нови, отговарящи на изискванията за качество в. Десет
дневен срок от предявяването на рекламацията.
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ на техническите пособия и материали:
Чл. 19. Срокът за гаранционното обслужване е 12 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В срок до 10 работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени установена
дефектна стока или материали с друга/и.
Чл. 21. Гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпадат, когато дефектите са в
резулта 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.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2, ал.1;
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2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. при условията и по реда на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.
(2) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие и когато
Изпълнителят 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на
приемо-предавателния протокол по чл .3 .
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 екипа на проекта - Дирекция „ДОПР“ в
МОМ или 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.
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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята :
датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се
смятат: 1.София ул.Райко Алексиев 46 СПГЕ Джон Атанасов
2…………………………………………………………………….
(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.
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра, от които три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1.
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