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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА - Пълният обхват на поръчката включва извършване на доставки по
предварителни писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на продукти, подробно описани в Приложение 1 към
документацията - Спецификация, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години.
2. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - Поръчката се разделя на 5 (пет) броя обособени позиции, подробно описани в
Приложение 1. Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, означена с „1“, „2“,
„3“, „4“ и „5“. Участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) продукти е
задължително. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции, като
задължително условие е да бъдат оферирани всички подпозиции от позицията, за която се участва.
3. КАТЕГОРИЯ СТОКИ, съгласно номенклатурата на Общ терминологичен речник по чл.25, ал.2, т.4 от ЗОП-
подробно описани в Приложение 1 - Спецификация.

II. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Приложение 1 от документацията (файл Prilojenie 123.xls).
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Изисквания към продуктите:
2.1.1. Предложените от участника продукти трябва напълно да отговарят на спецификацията.
2.1.2. Всички продукти следва да бъдат съобразени със стандартите на ЕС, БДС или други еквивалентни

стандарти.
2.1.3. Всеки продукт следва да бъде в опаковка на производителя и да притежава стикер с обозначени на

него на български език:
- произход (производител);
- характеристики;
- срок на годност (за които има такъв);
- инструкции за приложение и/или употреба;
- условия за съхранение;
Всички изделия от обособена позиция 1 „Почистващи и полиращи вещества и продукти“ трябва да бъдат

произведени от сертифицирани по EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен) производители.
2.1.4. Съдържанието на почистващите продукти и тези, съдържащи химически вещества, трябва да

съответства на изискванията на Регламент/ЕО/648/2004 и Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси (в сила от 13.08.2010г.) относно детергентите, европейските стандарти за
етикетирането на препаратите и да са безопасни за употреба.

2.1.5. Почистващите и полиращите вещества и продукти от обособена позиция 1 трябва да са със срок на
годност не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считано от момента на доставката им.

2.1.6. 3а оценка качеството на предлаганите изделия, участниците следва да представят образци/мостри
от всички изделия от обособената позиция, за която ще участват, като всяка мостра трябва да съответства на
тази, която ще оферират по съдържание, количество и качество. Върху всяка мостра следва да има надпис с
номер, съответстващ на обособената позиция и съответната подпозиция от спецификацията, за която се
отнася. Представените мостри ще се считат за неразделна част от „Плик №2 - Предложение за изпълнение на
поръчката за обособена позиция №...“.

Мостри следва да се представят за всички подпозиции, с изключение на подпозиции 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 и
2.11, за които се изисква представянето на оригинални брошури, каталози и/или рекламни материали, от
които да е видно кой е производителят, каталожният номер и какви са техническите параметри/
характеристики на изделието, с цел съпоставянето им с изискванията на възложителя.

Предаването на мострите следва да се извърши в Деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, с приемо -
предавателен  протокол, изготвен в два екземпляра - един за участника и един за кашона с мостри. Проверява
се на място съответствието на съдържанието на кашона с приложения приемо-предавателен протокол. При
констатирани несъответстивя между протокола и мострите, корекциите се нанасят на ръка от служителката в
Деловодството и се подписва от двете страни. След проверката, двата екземпляра на приемо-предавателния
протокол се подписват от двете страни и кашонът се запечатва заедно с един от екземплярите.  В приложения
списък, всяка мостра трябва да бъде еднозначно дефинирана по номер на обособената позиция от
спецификацията и съответната подпозиция, а не с каталожния номер на производителя.

При липса на представени мостри или при липса на някоя от тях, участникът не следва да се допуска до
оценяване и класиране, поради невъзможност да се прецени съответствието на предлаганите продукти с
изискванията на възложителя. При несъответствие на параметри/ характеристики на представена мостра с
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изискванията за продукта, посочени от възложителя в спецификацията - Приложение 1, участникът ще бъде
предложен за отстраняване от процедурата.

2.2. Изисквания към участниците:
Участниците следва да притежават опит в изпълнението на подобен вид доставки. Минималното

изискване за технически възможности на участника, поставено от възложителя на основание чл.25, ал.2, т.6
от ЗОП, във връзка с чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП е участникът да е изпълнил минимум 3 (три) доставки, еднакви
или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
приложени доказателства към тях за извършените доставки или услуги.

Доказателството за извършена доставка се представя под формата на Удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана
информация за доставката или услугата, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП.
2.3. Изисквания към доставките:

2.3.1. Всяка писмена заявка на възложителя за доставка на продукти следва да се извърши не по-късно от
48 (четиридесет и осем) часа от приемането ѝ от страна на изпълнителя.

2.3.2. Доставката по конкретна заявка се извършва в работното време на възложителя и се предава на
определено от него длъжностно лице, след предварително уговорен за това час.

2.3.3. Доставката се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол за доставените стоки.

III. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването на офертите се извършва въз основа на критерия най-ниска цена, при пълно съответствие

на всеки продукт със спецификацията и техническите изискванията в документацията. Предложение, което
не отговаря на някое от обявените условия в спецификацията, не се допуска до оценяване и класиране.

Ще бъдат сравнявани сумите за цялата обособена позиция, а не за всяка подпозиция, по следния начин:
Предложената от участника единична цена за всяка подпозиция от обособената позиция, в която се съдържа
(колона 7 от Приложение 3), ще се умножи по прогнозното ѝ количество за период от 3 години (колона 6 от
Приложение 3). Така получените стойности за всяка подпозиция (колона 8 от Приложение 3) ще се сумират и
това ще представлява „Сума“ за конкретната обособена позиция.

Участниците се класират по низходящ ред за всяка позиция, като участникът с най-ниска предложена сума
се класира на първо място за съответната обособена позиция.

IV. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА, С УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, като участва за една, няколко

или за всички обособени позиции. Не се допускат варианти на офертите.
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да

представя самостоятелна оферта.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва
адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефони за връзка и по възможност факс и електронен адрес.
Задължително условие е посочването на обособените позиции, за които се участва. Неизпълнението на
това условие е основание за отстраняване на участника от процедурата, съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Офертата има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване
на оферти, независимо от факта, дали това обстоятелство е изрично декларирано от участника в самото
предложение.

Всяка оферта трябва да съдържа всички необходими документи по чл.56 от ЗОП и тръжната документация
на възложителя, и да са спазени императивните условия на чл.57 от ЗОП, а именно - офертата трябва да
съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
Плик №1 с надпис „Плик №1 - Документи за подбор за обособена позиция №...“, в който се поставят
следните документи:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Представяне на участника/ административни сведения, включващо посочване на единен

идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът
е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата - образец №1.
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3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало документите от офертата, в случай че
същото не е законният представител на участника. *Документите и данните в офертата се
подписват само от лицето/та, което представлява участника, посочено в съдебната регистрация
и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица.

4. Оферта за участие, подписана от представляващия участника - образец №2.
5. Декларация по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП - образец №3.
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на

обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - образец №4.
7. При участници обединения - копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено

лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в
обединението, в който се посочва представляващия.

8. Документ за внесена гаранция за участие в една от формите по чл.60 от ЗОП (оригинал за банкова
гаранция, копие - за парична сума).

9. Декларация за участие на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - образец №5.
10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП в

приложимите случаи - образец №6.
11. Списък-декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП - образец №7.
12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП- образец №8.
13. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - образец №9.

Плик №2 с надпис „Плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №...“, който
съдържа Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката. Техническото предложение -
Приложение 2 задължително се представя на хартиен и електронен носител (за предпочитане CD). При
разлики в предложението на хартиен и това на електронен носител, за достоверна ще се счита информацията,
представена на хартиения носител. Към Техническото предложение участникът следва да представи:

1. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП - образец №10 (ако е приложимо);
2. Списък на представените мостри;
3. Декларация в свободен текст, с която всеки участник декларира, че в случай, че бъде избран за

изпълнител на договор за доставка на съответната обособена позиция, доставените от него продукти ще
бъдат идентични с представените мостри.
Плик №3 с надпис „Плик №3 - Предлагана цена за обособена позиция №...“, който съдържа Ценовото
предложение на участника. Цената, която участникът трябва да оферира, е за съответната мярка: брой/
опаковка/ пакет/ пачка, съобразно изискването на КУПУВАЧА, отразено в Приложение 1 - Спецификации,
колона 5. Цените трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, с
включен ДДС. В предложените цени трябва да се включват: стойността на продуктите, разходите по
доставката им, както и всички други разходи, които участникът би извършил във връзка с изпълнението на
обществената поръчка до адреса на възложителя: гр.Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1.

Ценовото предложение- Приложение 3 задължително се представя на хартиен и електронен носител (за
предпочитане CD). При разлики в предложението на хартиен и това на електронен носител, за достоверна ще
се счита информацията, представена на хартиения носител.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция и всички или част от документите и
информацията, съдържащи се в плик №1, са еднакви за всички позиции, за които участникът подава
оферта, същите се поставят само в плик №1 по позицията с най-малък пореден номер и пликът се надписва с
„Документи за подбор за обособена позиция №...“. В списъка на документите по останалите позиции е
достатъчно да се посочи, че същите са налични в плик № 1 по обособената позиция с най-малък номер, за
която се участва.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция и документите и информацията,
съдържащи се в плик № 1, не са еднакви за всички позиции, за които участникът подава оферта, същите се
поставят в отделни пликове № 1 за всяка една от обособените позиции и всеки плик се надписва с
„Документи за подбор за обособена позиция №.....“ с посочване на обособената позиция, за която се отнася
пликът.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, техническото предложение се слага
в отделен, запечатан, непрозрачен плик за всяка от обособените позиции. По същия начин се представя и
ценовото предложение. Офертата трябва да съдържа толкова на брой пликове №2 и №3, колкото са и
обособените позиции, за които участникът подава оферта.
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Всички индивидуални пликове с номера 1, 2 и 3 по обособени позиции се запечатват в един общ плик,
който представлява цялостната оферта.

Всички страници от плик(ове) 1 от предложението на участника следва да са номерирани (без значение
дали на ръка или машинно), като номерацията на страниците задължително трябва да съответства на
посочената в списъка на документите, наличен в плик № 1 с надпис „Документи за подбор за обособена
позиция №...”. Неизпълнението на това условие е основание за отстраняване на участника от процедурата
съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Всички декларации и документи, за които не е представен образец в настоящата документация, трябва да
бъдат изготвени от участниците съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за
прилагане на закона за обществените поръчки и другите действащи и приложими нормативни актове,
съобразено с техните редакции, които са били в сила към датата на публикуването в регистъра на АОП на
обявлението за настоящата обществена поръчка.

В случаите по чл.68, ал.3 от ЗОП, когато при отварянето на офертите присъства упълномощен
представител на участник в процедурата, е необходимо да представи на членовете на комисията  оригинал на
пълномощно, издадено от законния/те представител/и на участника.

Приемане на офертата: При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и
часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава
документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти,
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или с нарушена цялост
плик.

Разяснения по документацията за участие: Заинтересованите лица могат да поискат писмено от
възложителя разяснения по документацията за участие, съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП, на адреса, посочен в
обявлението.

V. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Към всяка оферта трябва да бъде представена гаранция за участие в размер както следва:

- за обособена позиция 1 - 350,00 лв. (триста и петдесет лева)
- за обособена позиция 2 - 330,00 лв. (триста и тридесет лева)
- за обособена позиция 3 - 50,00 лв. (петдесет лева)
- за обособена позиция 4 - 70,00 лв. (седемдесет лева)
- за обособена позиция 5 - 430,00 лв. (четиристотин и тридесет лева)

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие в една от следните, избрана от него
форми:
- депозит на парична сума, която сума следва да се внесе в Главна каса на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД или

да се преведе по банков път по сметка на възложителя (представя се копие на преводно нареждане);
- банкова гаранция - безусловна и неотменима в полза на възложителя (представя се оригинал).

Гаранцията следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при
първо писмено искане, подписано от възложителя. Валидността на гаранцията за участие  е не по-малко от 90
(деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

В съответния платежен документ/ банкова гаранция, задължително следва да бъде записано
„Гаранция за участие в ОП с предмет: „Доставка на почистващи продукти”.

2. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, участникът, определен за
изпълнител, следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС
в лева. Гаранцията се представя в една от следните форми:

- депозит на парична сума, която сума следва да се преведе по банков път по сметка на възложителя -
(представя се копие на преводно нареждане);

- банкова гаранция в полза на възложителя (представя се оригинал).
Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на

части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо
писмено искане, подписано от възложителя.

В съответния платежен документ/ банкова гаранция, задължително следва да бъде записано
„Гаранция за изпълнение на договор по ОП с предмет: „Доставка на почистващи продукти”.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника.
Банкова сметка за превеждане на суми за закупуване на документация, гаранция за участие и гаранция за

изпълнение: Банка ДСК- Варна; IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55; BIC: STSA BG SF.
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образец №1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,
в която участникът е установен)

Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението,
като се добавя необходимия брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета)

Трите имена
ЕГН
лична карта №
адрес

Трите имена
ЕГН
лична карта №
адрес

Трите имена
ЕГН
лична карта №
адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
1.
2.
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:
IBAN
BIC
Титуляр на сметката:

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №2

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
(държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на  обществена поръчка

Наименование
на поръчката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Настоящата оферта съдържа:

„Документи за подбор“ - плик № 1, по обособени позиции ......;
„Техническо предложение“ - плик № 2, по обособени позиции ......;
„Ценово предложение“ - плик № 3, по обособени позиции .......

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти, са валидни за
срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Ако бъдем определени за ИЗПЪЛНИТЕЛ, ще сключим договор в законоустановения срок. До подписване
на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще бъде
безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №3
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от  ЗОП

Подписаният/ата …………………….............……….....................................................................……………...…………………………..
(трите имена)

данни по документ за самоличност …….........................................................................………………………………………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………............. на .................….......................................................................
(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………....………………………………………….……….…,

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възлагане на
обществена поръчка с предмет
„ …………..............................................................................................................................................……………………………“

ДЕКЛАРИРАМ:

В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм
(невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари,
по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния
участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато
разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните
разпоредби на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. 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.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в
които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4 са:
…………………………………….....................................………………………………………………...............................................................
............................................................................................................................……...……………………………………………………
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са
длъжни да предоставят служебно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
.............................................................................................................……………………………………………………………………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.
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Забележка: Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на т. 1, се прилагат, както
следва (чл.47, ал.4 от ЗОП):
1. при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон (ТЗ);
2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от ТЗ, а при еднолично дружество с
ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от ТЗ;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ал.2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по
чл.235, ал.1 от ТЗ;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец- за физическото лице- търговец;
7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.
8. в случаите по т. 1 – 7 от забележката - и за прокуристите, когато има такива.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №4
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП,
за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.7 и по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата ..............................................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ...........................................................................................................................................................
(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ......................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„.........................................................................................................................................................................................“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните
разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП
с друг участник в настоящата процедура;

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21, ал.1  или чл.22, ал.2 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

3. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение
на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №5
ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Подписаният/ата ..............................................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ...........................................................................................................................................................
(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ......................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„.........................................................................................................................................................................................“

ДЕКЛАРИРАМ:

че при изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„.........................................................................................................................................................................................“

ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители.
(вярното се подчертава)

Подизпълнители:
1 ............................................................................................................................................, с дял на участие ........... %
(словом:.................................................................................................................. процента);
2 ............................................................................................................................................, с дял на участие ........... %
(словом:.................................................................................................................. процента);
3 ............................................................................................................................................, с дял на участие ........... %
(словом:.................................................................................................................. процента);

като прилагам декларация по образец от документацията за участие от всеки един от посочените горе с
изразено от тях съгласие за участие като подизпълнители в настоящата обществена поръчка.

Вида на работите, които ще извършва всеки един от подизпълнителите е, както следва:

- Подизпълнителят .................................................................................................................................... ще извършва
...........................................................................................................................................................................................;
- Подизпълнителят .................................................................................................................................... ще извършва
...........................................................................................................................................................................................;
- Подизпълнителят .................................................................................................................................... ще извършва
...........................................................................................................................................................................................;

Забележка: При необходимост се добавят редове.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)



стр. 12 от 22

образец №6
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Подписаният/ата ..............................................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................
(длъжност)

на .......................................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с
нестопанска цел - вярното се подчертава):
............................................................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, пощенски адрес, електронен адрес)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на
............................................................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет

„.........................................................................................................................................................................................“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени
от подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието
си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като
участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

_____________________
Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители.
Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.
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образец №7
СПИСЪК- ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП

Подписаният/ата ..............................................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................
(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„........................................................................................................................................................................................“,

заявяваме, че сме изпълнили описаните по-долу доставки, сходни или еднакви с предмета на настоящата
поръчка и изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

№
Предмет на изпълнената

доставка и кратко
описание

Стойност/ цена
(без ДДС) и

количество/брой/обем на
изпълнената доставка

Получател на доставката
Начална и крайна

дата на изпълнение
на доставката

Общ брой
месеци на

осъществена
доставка

1
2
3
При необходимост се добавят редове.

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните
доказателства по чл.51, ал.4 ЗОП:
1. ........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
* Доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение,
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за доставката или услугата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
(за приемане на условията в проекта на договора)

Подписаният/ата ..............................................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................
(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„........................................................................................................................................................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за изпълнение на настоящата обществена
поръчка с предмет:
„.......................................................................................................................................................................................“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №9
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС
(Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици)

Подписаният/ата ............................................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност .............................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................
(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„........................................................................................................................................................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикциия с преференциален данъчен
режим.

Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП

Подписаният/ата ..............................................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................
(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„........................................................................................................................................................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в
............................................................................................................................................................................................

(посочват се конкретна част/части от техническото предложение)
от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или
търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в предвидените от
закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.............................../ ........................................................................................................./ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

_____________________
Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки
участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2.
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за периодични доставки на почистващи продукти

Днес, ………….. 2015 г. в гр. Варна, между:
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр.Варна,

бул.„Христо Смирненски“ №1, тел. 052 302 875/6 и факс: 052 302 874, представлявано от проф. д-р
Жанета Георгиева, д.м.- Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова -
упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, с пълномощно №1465 от 17.10.2015 г. на нотаруис с
рег.№193 на НК, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ от една страна и

„...............................................................“,ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление
гр. ….................…………, ул. „……..........................................................................................…………….“ № ........,
представлявано от .............................................................................................................. - ..........................,
наричано за краткост ПРОДАВАЧ, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли правото на собственост на КУПУВАЧА върху стоки,
които ще се описват подробно по количество, вид и стойност в периодични заявки, изготвени от
КУПУВАЧА, съгласно Приложение 1 към настоящия договор.
Чл.2. КУПУВАЧЪТ запазва правото си да заявява различни видове и количества в рамките на
Приложение 1 към настоящия договор.
Чл.3. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви и съответно да закупи цялото количество, посочено в
Приложение 1 към договора.

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
Чл.4. Максималната стойност на доставките по настоящия договор е в размер на ........................ лв.
(.................................................................................). Стойността е изчислена, съобразно максимално
заявените количества, описани в Приложение  1, което е неразделна част от договора.
Чл.5. Единичната цена на стоките по договора е определена при условията на доставка до краен
получател, с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до
адреса за доставка на КУПУВАЧА, посочен в чл.11 от настоящия договор.

III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 36 (тридесет и
шест) месеца или до достигане на максималаната стойност на договора, посочена в чл.4.

IV. УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.7. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от
страна на КУПУВАЧА по следната сметка на ПРОДАВАЧА:
IBAN: ..............................................., BIC: ............................ при ......................................................................
ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми КУПУВАЧА при промяна на банковата си сметка, адрес
на управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на промяната.
Чл.8. Заплащането на стоките се извършва, съгласно Приложение 1 към договора и след
представяне на следните документи:

1. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол;
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2. Оригинална данъчна фактура от ПРОДАВАЧА;
Чл.9. Заплащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на
представяне на документите по чл.8.

V. ДОСТАВЯНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА.
Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да доставя стоките, предмет на настоящия договор, в срок до
48 (четиридесет и осем) часа, считано от часа на приемане от ПРОДАВАЧА на подадената от
КУПУВАЧА конкретна писмена заявка.
Чл.11. Място на доставяне на стоките, предмет на този договор е отдел МТС на КУПУВАЧА на адрес:
гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” 1.
Чл.12. Собствеността и рискът от погиването или повреждането на стоките преминава върху
КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне и подписването на приемо-
предавателния протокол, посочен в чл.8.
Чл.13. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател,
съгласно приемо-предавателния протокол.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.
Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките на мястото за доставяне в уговорения срок, в
съответния вид, количество и качество.
Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ се задължава при доставянето на стоките да представи на КУПУВАЧА
документите, изброени в чл.8 на настоящия договор.
Чл.16. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА, в срок до 24 (двадесет и четири)
часа, считано от получаването на заявката, ако не е в състояние да я изпълни точно.

(2) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не спази указания срок и КУПУВАЧЪТ закупи заместваща
стока, КУПУВАЧЪТ има право да изиска от ПРОДАВАЧА разликата между по-високата цена на
заместващата стока и цената, определена по реда на Раздел II от настоящия договор, установена със
съответните счетоводни документи.

(3) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не извърши уведомлението по реда на алинея 1 и/ или не
изпълни точно доставката, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на стойността на
неизпълнената заявка.
Чл.17. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни три заявки, КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с
писмено уведомление, отправено до ПРОДАВАЧА.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.
Чл.18. КУПУВАЧЪТ се задължава:

1. Да предостави на ПРОДАВАЧА по своя преценка, съгласно Раздел I от договора, писмена
заявка за доставка, която следва да съдържа минимум следната информация - наименование на
стоките, единични цени и заявено количество;

2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество,
качество и цена на посоченото в писмената заявка, отправена до ПРОДАВАЧА, и да ги прегледа.

3. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
4. Да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА.
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VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.
Чл.19. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
КУПУВАЧА.
Чл.20. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че
те са получени на посочената дата, в съответния вид, количество и качество.

IX. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ.
Чл.21. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя.
Чл.22. Почистващите и полиращите вещества и продукти трябва да притежават срок на годност не
по-малък от 12 (дванадесет) месеца от момента на доставката им.

X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ.
Чл.23. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за:

1. Количество и некомплектност на стоките или документация (явни недостатъци).
2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

Чл.24. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА за установените скрити недостатъци в 3 (три)
дневен срок от констатирането им.
Чл.25. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като констатираните
такива се отбелязват в приемо-предавателния протокoл.
Чл.26. В рекламациите се посочва номерът на заявката, точното количество на получените стоки,
техния производител и каталожен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на
КУПУВАЧА.
Чл.27. В 2- (дву) дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на
КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля.
Чл.28. При констатирани недостатъци, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок до 48 (четиридесет и осем) часа
от получаване на рекламацията да замени некачествените стоки с качествени такива за своя сметка
и риск.
Чл.29. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на стоките, които ще бъдат доставяни при
изпълнение на настоящия договор и че не му е известно към датата на сключване на договора трети
лица да имат или да претендират да имат права върху същите.
Чл.30. В случай на евикция, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА платената в изпълнение
на договора цена, ведно с неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора, с
включен ДДС.

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ.
Чл.31. При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по чл.14, чл.21, чл.22 и чл.28
от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 % (пет процента) от
дължимата сума за всяко отделно неизпълнение .
Чл.32. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор
на трети страни, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ прехвърли свое
право или задължение, произтичащо от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ има право да задържи за
себе си дадената за изпълнение на договора гаранция.
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Чл.33. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не
изпълнява свое задължение по него и след като е била надлежно поканена да го изпълни в разумен
срок.

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.
Чл.34. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл.35. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми писмено
насрещната страна в 3 (три)- дневен срок от настъпването на събитието, причинило невъзможността
за точно изпълнение.
Чл.36. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в
момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава
на непреодолима сила.
Чл.37. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с
грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.38. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока по чл. 6;
2. при прекратяване на дейността, ликвидация или обявяване в несъстоятелност, на която и да

било от страните;
3. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за общестявените поръчки;
4. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

XIV. СПОРОВЕ.
Чл.39. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават по
приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за
решаване пред компетентния български съд.
Чл.40. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство.

XV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.41. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение и се представя в една от
формите, посочени в чл.60 от ЗОП. Гаранцията за изпълнения по настоящия договор е в размер на 5
(пет) % от стойността, посочена в чл.4 без ДДС.
Чл.42. КУПУВАЧЪТ държи гаранцията за изпълнение на договора до изпълнението на всички
задължения на ПРОДАВАЧА, които произтичат от договора.
Чл.43. КУПУВАЧЪТ не дължи лихва на ПРОДАВАЧА за времето, през което гаранцията за изпълнение
на договора е престояла у КУПУВАЧА, в изпълнение на настоящия договор.
Чл.44. КУПУВАЧЪТ може извънсъдебно да усвоява съответната част от гаранцията, дадена за
изпълнение на настоящия договор, независимо от нейната форма, в следните случаи:

1. За обезщетения за виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна
на ПРОДАВАЧА;

2. За компенсиране на разлики в цените, когато е извършена доставка на стоки по реда на чл.16,
ал.2;
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3. За дължими неустойки по настоящия договор от страна на ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА.
Чл.45. КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в пълен размер или
частично, в срок до 3 (три) работни дни след изпълнението на последното задължение на
ПРОДАВАЧА по настоящия договор, в случай че не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното
пълно или частично усвояване от КУПУВАЧА.
Чл.46. КУПУВАЧАТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да
търси обезщетение за претърпени вреди.
Чл.47. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от КУПУВАЧА, ако в процеса на изпълнение на
договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА
и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на КУПУВАЧА той може
да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл.48. За целите на настоящия договор, контактите за кореспонденция на страните са както следва:

За КУПУВАЧА За ПРОДАВАЧА
Населено място гр. Варна
ж.к., улица, № бул.„Христо Смирненски“ №1
Телефон 052
Факс 052
Мобилен телефон
Лице за контакт
Електронна поща

Чл.49. При промяна на банковата сметка на ПРОДАВАЧА, както и на данните, посочени в чл.48,
страните се уведомяват писмено. Ако някоя от страните не уведоми за това другата страна,
последната не отговаря за неполучени съобщения.
Чл.50. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни ако
са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА и
КУПУВАЧА. Писмената форма ще се счита за спазена и при получаване на съобщение по факс или e-
mail.
Чл.51. Условията на договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, регламентирани
в ЗОП и по взаимно писмено съгласие на страните.
Чл.52. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са
неразделна негова част:

52.1. Документ, удостоверяващ че ПРОДАВАЧЪТ е внесъл гаранцията за изпълнение на
договора- ................................................ (парична сума или банкова гаранция) в размер на
................................. (..........................................................................) лв.;
52.2. Удостоверение от Агенцията по вписвания за актуално състояние на ПРОДАВАЧА;
52.3. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по
чл.47, ал.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, както следва:

а) Актуални свидетелства за съдимост на представляващите ПРОДАВАЧА (чл.47, ал.4 от
ЗОП);

б) Документ за липса на задължения към НАП;
в) Документ за липса на задължения към община;
г)Удостоверение от Агенцията по вписвания, че ПРОДАВАЧЪТ не е обявен в
несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация.

52.4. Приложение №1.
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Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език - един за
ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА.

За КУПУВАЧА: За ПРОДАВАЧА:
Директор ИД: ............................ Управител: .................................

(Марта Дракова) (                                   )

Гл. счетоводител: ............................
(Албена Докторова)

Съгласували:

Приложение 1
към проект на договор за периодични доставки на

почистващи продукти

Номер
по ред Наименование Производител Каталажен номер Мярка

Единична цена
за брой/пакет/
пачка в лева с

ДДС

Стойност в лева
с ДДС

1 2 3 4 5 6 7

Обособена позиция №...
1

2


