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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, Писмо №9105-
248 от 20.08.2014 година на Министъра на образованието и науката относно
изпълнение на НП „Модернизация на материалната база в училище“ за 2014 година,
модул „Подобряване на училищната среда“, Писмо № 9105-264 от 03.09.2014 година на
Министъра на образованието и науката относно изпълнение на НП „Модернизация на
материалната база в училище“ за 2014 година, модул „Подобряване на училищната
среда“ и в изпълнение на заповед №….. на директора на училището

СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян, ул. „Иван
Вазов“ №10 Ви кани да участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на
договор с предмет „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по
Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул
„Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село
Баните, община Баните, област Смолян”

при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция 1: Учебно оборудване и обзавеждане по дейност 3 на програмата;
Позиция 2: Учебни материали и пособия, спортно оборудване по дейност 2 на
програмата.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички
указания, условия и изисквания, представени в документацията.

За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането на
обществената поръчка, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
подзаконовите му нормативни актове.

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на СОУ „Христо
Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян, ул. „Иван Вазов“ №10 в срок до
17.00 часа на 02.12.2014 година включително.

За информация се обръщайте към:

Пенчо Токучев - СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област
Смолян, ул. „Иван Вазов“ №10
Тел: 0887081727; 03025-22-72
e-mail: soou_banite@abv.bg

село Баните, 2014 година



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с
предмет „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по
Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул
„Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село
Баните, община Баните, област Смолян”

при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция 1: Учебно оборудване и обзавеждане по дейност 3 на програмата;
Позиция 2: Учебни материали и пособия, спортно оборудване по дейност 2 на
програмата.

2. В процедурата за избор на изпълнител и за сключване на договор може да участва
всеки кандидат, който отговаря на обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.
Задължително условие е кандидатът да може да предложи оферта по всички обявени
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ позиции едновременно!

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕКТА

1. ПРЕДМЕТ на процедурата е избор на изпълнител за сключване на договор за
„Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по Национална
програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване
на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село Баните, община
Баните, област Смолян”

при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция 1: Учебно оборудване и обзавеждане по дейност 3 на програмата;
Позиция 2: Учебни материали и пособия, спортно оборудване по дейност 2 на
програмата.

2. ОБЕКТ на поръчката съгласно общ терминологичен речник (CPV):
Доставка
37400000 – Спортни артикули и екипировка
39000000 – Обзавеждане, вкл. офис обзавеждане, мебелировка,
39200000 – Обзавеждане

ІІІ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ – Общо 28 500,00 лв. с ДДС разпределено между
отделните позиции, както следва:
Позиция 1: Учебно оборудване и обзавеждане по дейност 3 на програмата - 22000,00

      лв. с ДДС
Позиция 2: Учебни материали и пособия, спортно оборудване по дейност 2 на
програмата – 6500,00 лв. с ДДС.

Обществената поръчка се финансира с бюджетни средства в рамките на Национална
програма на МОН „Модернизация на материалната база в училище“ за 2014 г., модул
„Подобряване на училищната среда”.



Общият максимално допустим финансов ресурс, определен от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка е 28 500,00 лв.  (двадесет и и осем хиляди и
петстотин) лева с ДДС.

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите изисквания (в т.ч. техническата спецификация) са посочени в
Приложение №8 към настоящата покана.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Участниците в настоящата обществена поръчка:
1. Следва да отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществени
поръчки и обявените изисквания от Възложителя в публичната покана и настоящите
указания, в т.ч.и на изискването участникът да е производител на мебели и/или спортно
оборудване ;
2. Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие във
възлагането на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани, 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;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл.3,
ал. 2 от ЗОП.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка, да
уведомят Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

VІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА (за всички позиции)
Офертата задължително трябва да съдържа:
1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата, в случай, че няма представителни
функции по закон - заверено копие.
2. Административни данни за лицето, което прави предложението – Приложение № 1;
3. Списък на изпълнените през последните 3 години - 2011 г., 2012 г. и 2013 г. (в
зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) договори с
предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – Приложение № 2, с
представени към него препоръки/ референции за добро изпълнение в заверени от
участника копия;
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Приложение №
3;
5. Проект на договор, парафиран от участника на всяка страница– Приложение № 4;
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №5 с
приложена към него техническа спецификация – Приложение № 8;
7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 6 с приложена
към него попълнена Количествено-стойностна сметка – Приложение № 7 за
предвидените артикули. В общата цена за изпълнение следва да се калкулира и цена за
монтаж на обзавеждането;
8. Декларация за приемане условията в проекта на договора - Приложение №9



9. Валиден сертификат или еквивалент за членство в съответната браншова камара на
производителите на мебели и/или спортно оборудване – в заверено от участника копие.

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката следва да не надвишават
финансовия ресурс по т.ІІІ от настоящите указания, с който Възложителят
разполага за изпълнение на поръчката, и да включва всички необходими разходи,
свързани с нейното качествено и срочно изпълнение.

VІІ. СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА:

1. Срок за подаване на офертата: 17:00 ч. на 02.12.2014 г., включително.

2. Адресиране: Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик
лично от участника или от упълномощен от него представител, по куриер или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес:
СОУ „Христо Ботев“
село Баните, община Баните, област Смолян, 4940,
ул. „Иван Вазов“  №10
Деловодство

3. Надписване: Пликът да съдържа надпис: „Оферта за участие в обществена
поръчка с предмет „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по
Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул
„Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село
Баните, община Баните, област Смолян”
Върху плика участниците посочват адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената поръчка.

4. Приемане на офертата в деловодството: При приемане на офертата върху плика се
отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, като посочените данни се
записват във входящ регистър, за което на преносителя се издава документ.

VІІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Офертата следва да е валидна 60 календарни дни от датата, която е посочена за крайна
дата за получаване на офертите.
Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с
условията на представените от него предложения. Възложителят може да изиска
от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на
сключване на договор за изпълнение предмета на обществената поръчка.

IХ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТАТА

1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в
запечатан непрозрачен плик съгласно т.2 и т.3 на раздел VІІ от настоящите указания.
Този плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика,
както следва:

 Плик №1: „Документи за подбор“
Пликът трябва да съдържа следните документи:



 Пълномощно на лицето, подписващо офертата, в случай, че няма
представителни функции по закон - заверено копие.

 Административни данни за лицето, което прави предложението – Приложение
№ 1;

 Списък на изпълнените през последните 3 години - 2011 г., 2012 г. и 2013 г. (в
зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) договори
с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – Приложение
№ 2, с представени към него препоръки/ референции за добро изпълнение в
заверени от участника копия;

 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП –
Приложение № 3;

 Проект на договор, парафиран от участника на всяка страница– Приложение №
4;

 Декларация за приемане условията в проекта на договора - Приложение №9
 Валиден сертификат или еквивалент за членство в съответната браншова камара

на производителите на мебели и/или спортно оборудване – в заверено от
участника копие.

 Плик №2 – «Предложение за изпълнение на поръчката»
Пликът трябва да съдържа:
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №5 с

приложена към него техническа спецификация – Приложение № 8;

 Плик №3 – „Предлагана цена“
Пликът трябва да съдържа:
 Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 6 с приложена

към него попълнена Количествено-стойностна сметка – Приложение № 7 за
предвидените артикули.

2. Всеки участник в процедурата представя общо техническо предложение, попълнено
по образец, съгласно Приложение 5 и Приложение № 8 и отделно ценово
предложение, съгласно Приложение № 6 и Приложение №7.

Х. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Директорът на СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян
назначава комисия за получаване, разглеждане и оценка на офертите.

2. Комисията при необходимост може по всяко време:
 да изисква липсващи документи;
 да проверява заявените от участниците данни, включително чрез

изискване на информация от други органи и лица;
 да изисква от участниците:

- разяснения за заявени от тях данни;
- допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в
офертата, като тази възможност не може да се използва за промяна на
техническото и ценовото предложение на участниците.

3. Комисията предлага за отстраняване участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

4. Комисията съставя протокол/и за получаването, разглеждането и оценката на
офертите и за класирането на участниците, който се изпраща до заинтересованите
участници.



Възложителят сключва писмен договор по реда на чл.101е от ЗОП.
5. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците на база

„Икономически най-изгодна оферта ”.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Оценка на офертите ще се извършва по точкова система по формулата:
Ко = Кц + Кг + Кс,
където:
Кц е предложената цена, с тежест на показателя – 60 т.;
Кс е предложеният срок на изпълнение, с тежест на показателя – 20 т.;
Кг е предложеният гаранционен срок, с тежест на показателя – 20 т.

1. По показател Кц:

Максималният брой точки по този показател е 60. Участникът, който предложи най-
ниска цена за изпълнение на поръчката /с ДДС/ получава 60 точки. Оценката на
останалите участниците по този показател 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.

2. По показател Кс:

Срокът на изпълнение се посочва в офертата в календарни дни. Максималният брой
точки по този показател е 20. Участникът, предложил най-кратък срок на изпълнение
получава максималния брой точки – 20. Оценката на останалите участниците по този
показател се изчислява по следната формула:
Кс = Сmin x 20

С
където: Сmin - най-краткият срок на изпълнение, С - предложението на участника за
срока на изпълнение.

3. По показател Kг:

Гаранционният срокът се посочва в офертата в месеци. Максималният брой точки по
този показател е 20. Участникът, предложил най-дълъг гаранционен срок, получава
максималния брой точки -20. Оценката на останалите участниците по този показател се
изчислява по следната формула:
Кг = C x 20

Сmax
където: Сmax - най-дълъг гаранционен срок, С - предложението на кандидата за
гаранционен срок.

Максималните възможни точки от комплексната оценка за всеки кандидат са 100. На
първо място се класира кандидатът, получил най-висока комплексна оценка.

При еднакъв бал от двама или повече участници, комисията определя изпълнителя при
прилагане на чл.71 ал.4 и ал.5 т.2 от ЗОП.



ХІ. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Отварянето на офертите ще се проведе на 03.12.2014 година от 13.00 ч. в сградата на
СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община Баните ,област Смолян. Заседанието е
публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица.

ХІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Административни данни за лицето, което прави предложението – Приложение №1;
2. Списък на изпълнените през последните 3 години договори - Приложение №2
3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. «а-д» от ЗОП – Приложение №3;
4. Проект на договор – Приложение № 4
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №5;
6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №6;
7. Количествено-стойностна сметка – Приложение № 7;
8. Техническа спецификация – Приложение № 8
9. Декларация за приемане условията в проекта на договора – образец- Приложение №9

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................
/Директор Пенчо Токучев/



Приложение № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

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

2. Координати:
2.1. Адрес: ...............................................................................................................................
2.2. Сл. телефон (номер) .........................................................................................................
2.3. Моб. телефон (номер) ......................................................................................................
2.4. Факс: ...................................................................................................................................
2.5. Е-mail: ..................................................................................................................................

3. Лице, официално представляващо участника в процедурата:
.......................................................................................................................................................

(три имена)
.......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)
.......................................................................................................................................................

(длъжност)
4. Лице за контакти:
.......................................................................................................................................................

(три имена)
.......................................................................................................................................................

(длъжност)
Телефон/ факс/ е-mail:
..........................................................................................................................

5. Обслужваща банка: ...............................................................................................................
(наименование на обслужващата банка)

....................................................................................................................................................
(адрес на банката)

.......................................................................................................................................................
(IBAN сметка, BIC код на банката)

6. Титуляр на сметката:
.....................................................................................................................

Подпис и печат:

______________________________________________________________
(име и фамилия)

______________________________________________________________
(длъжност на представляващия участника по регистрация или упълномощено лице)

Дата:

*Забележка: При участие в процедурата на обединение, настоящият образец се попълва за обединението
като цяло (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от
членовете на обединението, съгласно споразумението



Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 51, ал. 1 от ЗОП

Подписаният................................................................................................................................
(трите имена)

.........................................................................................................................................
                    (данни по документ за самоличност)

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

на участника: ................................................................................................, ЕИК ...........
                                                (наименование на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е

През последните три години - 2011 г., 2012 г. и 2013 г. (в зависимост от датата на
учредяване или започване на дейността), изпълнените договори за поръчки с предмет,
сходен на настоящата поръчка и тяхната стойност са:

№ по
ред

Име на
възложител

/клиент

Номер и дата
на

сключване
на договора

Период
на

изпълне
ние

Предмет
на

договора

Стойност на договора
(съответно процентно

участие в
изпълнението -

стойност) без ДДС

Телефонен
номер на

възложителя
- лице за
контакт

2011 год.
1.
2.
3.
......
Обща стойност за периода без ДДС
2012 год.
1.
2.
3.
….
Обща стойност за периода без ДДС
2013 год.
1.
2.
3.
….
Обща стойност за периода без ДДС

Приложения:
1. ......................................................................................................................................



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

Подпис и печат:
______________________________________________________________
(име и фамилия)
______________________________________________________________
(длъжност на представляващия участника по регистрация)

Дата:



Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т.1, б.”а-д”, т.2, т.3 и т.4, и чл. 47, ал. 2 , т. 1 и т. 5 от ЗОП

Подписаният ...............................................................................................................................
(трите имена)

.......................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

В качеството си на ................................................................................................................
                            (управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на

борд на директорите)
на участника: ............................................................................................., ЕИК .....................

(наименованието на участника – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда 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. Участникът, който представлявам, не е обявен в несъстоятелност.
3. Участникът, който представлявам, не е в производство по ликвидация или се

намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник 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, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или
вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник не е в открито производство по
несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е
под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността
си.

5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.



Подпис и печат:

______________________________________________________________
(име и фамилия)

______________________________________________________________
(длъжност на представляващия участника по регистрация или упълномощено лице)

Дата:

*Забележка: Декларацията се представя от:
1. при събирателно дружество- от всеки един от съдружниците или съдружникът или
лицето, на което е възложено управлението на дружеството, съгласно дружествения
договор;
2. при командитно дружество- от всеки един от неограничено отговорните съдружници,
съгласно дружествения договор;
3. при дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена
отговорност - от всеки един от управителите на дружеството;
4. при акционерно дружество – от всяко едно от лицата, овластени от съвета на
директорите, съответно управителния съвет да представляват дружеството. При липса
на овластяване, декларации се подават от всеки един от членовете на съвета на
директорите, респективно управителния съвет;
5. при командитно дружество с акции – от всеки един от членовете на съвета на
директорите или от онези негови изпълнителни членове, на които е възложено
управлението на дружеството;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от
един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България.



Приложение № 4
Проект!

Д О Г О В О Р
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес  ....……2014 г. в село Баните, община Баните, област Сволян,
между
1. СОУ „Христо Ботев“, с адрес: село Баните, община Баните, област Смолян,

ул.”Иван Вазов” № 10, БУЛСТАТ 000607865, представлявано от Пенчо Илиев Токучев
– Директор, наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
2. .........................................................................................., със седалище и адрес на

управление......................................................................, ЕИК/ПИК ......................................,
представлявано от ................................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,

на основание чл. 101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Протокол №
…………. .............2014 г. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти, назначена с Заповед №..../.........2014 г. на Директора на СОУ
„Христо Ботев“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на
училищно оборудване и обзавеждане по Национална програма “Модернизация на
материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за
СОУ ”Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян”, се сключи
настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси да
достави  и извърши монтаж франко обекта на възложителя учебно оборудване и
обзавеждане по дейност 3 на програмата; учебни материали и пособия, спортно
оборудване по дейност 2 на програмата, подробно описани в Техническото и Ценовото
предложение на Изпълнителя - Приложения към договора и неразделна част от него.
             (2) Място на изпълнение на поръчката: СОУ ”Христо Ботев“ – село Баните,
община Баните, област Смолян, ул. „Иван Вазов“ №10.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ........................
/......................................................................../  лв. без ДДС и  ............................/
................................................................../ лв. с ДДС , съгласно Ценовото предложение
на Изпълнителя - Приложение към договора и неразделна част от него, в която цена са
включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката и монтажа,
посочени в чл.1, ал.1 от настоящия договор

(2) Цената по ал.1 се изплаща по следния начин:
2.1. Авансово плащане в размер на 10% (десет на сто) от стойността на договора

съгласно ал.1 – в срок до 5 (пет) дни след подписване на договора и издаване на
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. Окончателно плащане в размер на 90% (деветдесет на сто) от стойността на
договора съгласно ал.1 - в срок до 10 (десет) дни от окончателното приемане на
изпълнението на договора в цялост, след представяне на необходимите за това
документи (приемателен протокол и издадена фактура) и получаване от



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на отпуснатите средства от Министерство на образованието и науката
Национална програма на МОН „Модернизация на материалната база в училище“ за
2014 г., модул „Подобряване на училищната среда”. Крайна дата на заплащане по
договора – 18.12.2014 година.

(3). Плащанията се извършват по банкова сметка на  Изпълнителя:
IBAN ………………………………………….
BIC ……………………………………………
Банка ................................. клон/ гр. ...................................

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми в случай на непълно и/или некачествено
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки и монтаж преди отстраняване на всички
недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на
недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІII. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Срокът на изпълнение на настоящия договор е 10 календарни дни,

считано от датата на подписването му. Стоката трябва да бъде доставена и монтирана
не по-късно от крайната дата на заплащане на цената, която е 18.12.2014 година.

ІV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 4. (1) Гаранционният срок на доставеното обзавеждане/ оборудване

е:………………
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на

приемателно-предавателния протокол по чл. 10, ал. 1 от настоящия договор.
(3) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в

гаранционния срок дефекти до 5 дни от получаване на писменото уведомление от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер, както и
претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора без отклонения,
качествено и в срок, в съответствие с условията по договора;
2. да дава текущи задължителни указания и да проверява изпълнението на договора,
като не пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да получава информация относно подготовката и хода на изпълнение на дейностите
по договора;
4. да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението
на настоящия договор;
5. да получи всички документи или други продукти и материали, изготвени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор.
6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на договора, както и на
Техническото и Ценовото предложение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането
на изпълнението, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите задължения



съгласно условията на договора, или да откаже частично или изцяло заплащането на
цената по договора;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на
настоящия договор, да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията и документите,
необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;
2. при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да съдейства по въпросите, свързани с
изпълнението на настоящия договор
3. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени
обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената
работа, в срок от 5 дни от датата на узнаване;
4. да приеме извършената работа съгласно условията на настоящия договор и да
заплати съответното възнаграждение по реда и условията на чл.2.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи,
необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;
2. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията,
посочени в него;
3. да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и
информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото
извършване на дейностите по чл. 1;

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни предмета на договора качествено, в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срока и съобразно другите условия, предвидени в договора, както и
да изпълнява стриктно дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущи задължителни указания по
изпълнението на дейностите;
2. да достави оригинални, нови и неупотребявани стоки към момента на подписване на
договора и да извърши монтажа им ;
3. да организира транспортирането и разтоварването на доставката до мястото по чл.1,
ал.2 за своя сметка;
4. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на приемателно-предавателен
протокол за изпълнение на договора цялата съпътстваща документация към
доставените артикули, в т.ч.и указанията за експлоатация;
3. да не разкрива информация пред трети лица, станала му известна при и по повод
изпълнението на задълженията му по този договор;
4. да информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на договора;
5. да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във
връзка с извършваните дейности по чл. 1;
6. да положи необходимата грижа за качествено извършване на дейностите по
договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на
професионална компетентност, етичност и почтеност;
7. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по
всяко приемливо време до документацията, свързана с доставката и монтажа, за
извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и
след това;
8. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;



VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.7.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно

изпълнение на свое задължение, в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства,
в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните,
които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на
непредвидените обстоятелства.

Чл.8.(1) По смисъла на този договор, непредвидени обстоятелства са
обстоятелствата включително от извънреден характер, възникнали след сключването на
договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и
правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в
резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата
грижа, те са могли да бъдат преодолени.

Чл.9.(1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непредвидените обстоятелства, е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата
страна за настъпването им, съответно - за преустановяване въздействието на
непредвидените обстоятелства.
 (2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по
ал. 1

VIIІ.  ПРИЕМАНЕ
Чл. 10. (1) Приемането на извършената работа се осъществява чрез окончателен

двустранно подписан приемателно-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от упълномощени от тях лица, който протокол заедно с
издадената фактура е основание за извършване на плащане, съобразно условията на
чл.2 от договора.

(2) За установяване неспазване на изискванията по Техническото и Ценовото
предложение и при недостатъци се съставя протокол за рекламация, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от упълномощени от тях лица, в който се
определя срока за отстраняването им;

(3) Констатираните по реда на предходната алинея отклонения и недостатъци се
отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в срок от 5 ( пет ) календарни дни. В
случай, че недостатъците не могат да бъдат отстранени своевременно,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изцяло или частично изпълнението,
съответно да откаже да заплати частично или изцяло цената по договора за него.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 11. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С  неговото изпълнение, удостоверено с приемно-предавателния протокол по чл.11;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си
дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и
приети до прекратяването  доставки;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с 10-дневно
писмено предизвестие при пълно неизпълнение в срока по чл.3 или в случай на неточно
изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора и
предложените от него технически параметри, когато не е отстранил  отклоненията и
недостатъците в срока по чл.10, ал.3.
4. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - веднага след
настъпване на обстоятелствата- и когато са настъпили съществени промени във
финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и правят невъзможно
изпълнението при договорените условия.

ХІ. САНКЦИИ
Чл.12.  При забавено изпълнение на дейностите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% (едно на сто) на ден от договорената цена
по договора, но не повече от 20%  (двадесет на сто) общо от нейния размер.

Чл.13. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 20 % (двадесет
процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

Чл.14. Ако дейностите по настоящия договор не отговарят изцяло на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или са изпълнени толкова лошо, или съдържат
съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да откаже частично или изцяло заплащането на цената по договора.

Чл.15. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно
действащото законодателство в Република България.

 XІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. (1) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма.

При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в
седемдневен срок от настъпване на промяната.

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението
на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване по взаимно съгласие чрез преговори, а при непостигане на такова - спорът
се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по
реда на действащото българско законодателство.

(4) За неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в 4 еднообразни екземпляра – три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор представляват Техническото и Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР: ...............................
...................................................

/Пенчо Токучев/
МЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:………….
                       /Минка Малчева/



Приложение № 5

ДО
СОУ „Христо Ботев“
село Баните, община Баните, област Смолян
4940
ул. „Иван Вазов” № 10

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

с предмет: „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по
Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул

„Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село
Баните, община Баните, област Смолян”

От
……………………….......……………………………………………………………………

( наименование на участника )

подписано от ..........................................................................ЕГН ......................................
  (трите имена)

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

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура по реда на Глава Осем
„а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Доставка и монтаж на
училищно оборудване и обзавеждане по Национална програма “Модернизация на
материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за
СОУ ”Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян” ние сме съгласни
валидността на нашето предложение да бъде 60 /Шестдесет/  календарни дни от
крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас,  като може да
бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с долуописаната оферта.

1. Приемаме поставените от Вас изисквания към участниците и към
изпълнението на поръчката.

2. Запознати сме с всички обстоятелства и условия за изпълнение на поръчката, а
също и с образците на документите, публикувани от възложителя в профила на
купувача.

3. Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че
бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по
приложения в документацията образец. Приемаме да се считаме обвързани от
задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

4 Цялото доставено учебно оборудване и обзавеждане по дейност 3 на
програмата и всички учебни материали и пособия, спортно оборудване по дейност 2 на
програмата ще бъдат в съответствие с Техническа спецификация –Приложение № 8 и



Количествено-стойностна сметка – Приложение № 7 и ще отговарят на всички
нормативни изисквания на БДС и EN.

5. Доставката и монтажа ще се изпълнят в СОУ „Христо Ботев“ – село Баните,
община Баните, област Смолян в срок от 10 календарни дни, считано от датата на
сключване на договора (не по-късно от крайната дата на плащане по договора,
която е 18.12.2014 година).

6. Гаранционен срок: ................. (......................) месеца, от датата на доставката
или монтажа, ако е предвиден такъв.

Забележка: Предложеният гаранционен срок, следва да е не по-малък от 24 месеца.

II. Други условия и предложения, свързани с техническото изпълнение на обекта:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…

Приложения : .................

Подпис и печат:
______________________________________________________________

(име и фамилия)

Дата:



Приложение № 6

ДО
СОУ „Христо Ботев“
село Баните, община Баните, област Смолян
4940
ул. „Иван Вазов” № 10

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за изпълнение на обществена поръчка

с предмет: „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по
Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул

„Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село
Баните, община Баните, област Смолян”

От
……………………….......……………………………………………………………………

( наименование на участника )

подписана от ..........................................................................ЕГН ......................................
  (трите имена)

в качеството ми на .................................................................................................................
                                                                        (длъжност)

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

              1. След като проучих документацията за участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на училищно оборудване и
обзавеждане по Национална програма “Модернизация на материалната база в
училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо
Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян”, предлагаме да изпълним
обществената поръчка при цена ............................. (................................................................
...................................................................................) лв. без ДДС и .............................
(................................................................................................................................) лв. с ДДС.

2. Единичните цени в лв. без ДДС за отделните артикули са посочени в
попълнена количествено-стойностна сметка, приложена към настоящото ценово
предложение.

3. Посочената обща цена включва всички разходи за целия срок по изпълнението
на предмета на поръчката.

4. Съгласен съм с посочените от Възложителя в проекта на договор условия и
начин на разплащане.

Приложение:
1. Количествено-стойностна сметка с попълнени единични цени за предвиденото

за доставка учебно оборудване и обзавеждане по дейност 3 на програмата и
учебни материали и пособия, спортно оборудване по дейност 2 на програмата–
Приложение № 7.

Подпис и печат:
______________________________________________________________
(име и фамилия)



Дата:

Забележка: Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята. Цената
словом да е изписана с думи в лева и стотинки.



Приложение №7

Количествено-стойностна сметка

за изпълнение на обществена поръчка
с предмет: „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по

Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул
„Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село

Баните, община Баните, област Смолян”
1.

Код Вид артикул Мярка Количество Ед.цена
без ДДС

Стойност
без ДДС

І Учебно оборудване и обзавеждане по дейност 3 на програмата:
1 Шкаф за дневници горна част брой 1
2 Шкаф с чекмеджета долна част брой 4
3 Шкаф горна част брой 1
4 Шкаф с корково табло горна част брой 2
5 Ъглов шкаф за карти брой 1
6 Конферентна маса – права част брой 8
7 Конферентна маса – полукръг брой 2
8 Щори кв.м 720
9. Ученическа секция от минимум

две части
брой 10

ІІ. Учебни материали и пособия, спортно оборудване по дейност 2 на програмата
1 Спортни екипи за игра (гащета,

фланелки и гети). Размери M, L,
XL (по десет броя от размер)

 брой 30

2 Футболна топка, кожа брой 10
3 Хандбална топка, кожа брой 10
4 Волейболни топки, кожа брой 20
5 Гимнастически тояжки брой 20
6 Баскетболни топки, гума брой 10
7 Малки плътни топки брой 20
8 Големи плътни топки брой 10
9 Гимнастически въженца брой 20
10 Волейболни мрежи (комплекти с

обтегачи и антени)
брой 2

11 Хандбални мрежи брой 2
12 Стойки за висок скок комплект 2
13 Прът за висок скок (летва) брой 2
14 Еколаборатория комплект 1

Обща стойност без ДДС
20 % ДДС

Обща стойност с ДДС



Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по Национална
програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване

на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село Баните, община
Баните, област Смолян”

1. Място на доставяне – всички артикули, предмет на настоящата поръчка, ще се
доставят в сградата на СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област
Смолян, ул. „Иван Вазов“ № 10

2. Общи изисквания:
 Изпълнителят предоставя учебно оборудване и обзавеждане, учебни материали

и пособия, спортно оборудване със същите или по-високи технически
параметри.

 Участникът следва да посочи в техническото си предложение характеристиките
на оборудването, произхода и условията за гаранционно поддържане.
Участникът следва да представи сертификат, доказващ произхода и качеството
на материалите.

 Участникът следва да представи визуализация в подходяща форма на
предлаганите артикули, както мостри и каталог на изделията (спортните
екипи, щорите).

 Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Приемо-
предавателен протокол.

 Помещенията, в които ще се извършва монтажа, следва да бъдат предадени във
вида, в който са приети.

3. Специфични изисквания:
 Всички мебели следва да бъдат с гладки повърхности, които лесно се

хигиенизират.
 Цветовата гама на мебелите се съгласува с Възложителя преди изпълнението на

доставката.
 Обзавеждането да бъде устойчиво, лесно за почистване и поддръжка,

ергономично.
 Изпълнителят е длъжен да монтира всички доставени артикули.

І. СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА УЧЕБНО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО
ДЕЙНОСТ 3 НА ПРОГРАМАТА

№ ВИД УЧЕБНО ОБОРУДВАНЕ/ ОБЗАВЕЖДАНЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Шкаф за дневници 30 броя, горна част Размери: 150/50/ Н=82 см

Материал: ламинирано ПДЧ 18 мм,
ABS кант 2 мм.

2 Шкаф с чекмеджета долна част Размери: 150/50/ Н=118 см
Материал: ламинирано ПДЧ 18 мм,
ABS кант 2 мм.
Изхвърлящи панти за вратичките,
ролкови водачи за чекмеджетата,



метални дръжки, ключалки.
Регулируеми стъпки

3 Шкаф горна част Размери: 150/50/ Н=82 см
Материал: ламинирано ПДЧ 18 мм,
ABS кант 2 мм.

4 Шкаф с корково табло горна част Размери: 150/50/ Н=82 см
Материал: ламинирано ПДЧ 18 мм,
ABS кант 2 мм.

5 Ъглов шкаф за карти – Размери: 85.4/85.4/ Н=200 см
Материал: ламинирано ПДЧ 18 мм,
ABS кант 2 мм.
Изхвърлящи панти за вратичките,
ролкови водачи за чекмеджетата,
метални дръжки, ключалки.
Регулируеми стъпки

6 Конферентна маса – права част Размери: 120/60/ Н=75 см
Материал: ламинирано ПДЧ 18 мм,
ABS кант 2 мм.
Регулируеми стъпки или PVC
протектори за предпазване на подовите
настилки.

7 Конферентна маса – полукръг – Размери: 130/65/ Н=75 см
Материал: ламинирано ПДЧ 18 мм,
ABS кант 2 мм.
Регулируеми стъпки или PVC
протектори за предпазване на подовите
настилки.

8 Щори вътрешни от плат Вид – вертикални;
Материал – текстил,
Цвят – специфицира се от участника;
Ширина на ламела - 89 мм.

9 Ученическа секция Размери: 250/40/ Н= 180 см
Материал: ламинирано ПДЧ 18 мм,
ABS кант 2 мм.

ІІ. СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ, СПОРТНО
ОБОРУДВАНЕ ПО ДЕЙНОСТ 2 НА ПРОГРАМАТА

№ ВИД УЧЕБНО/СПОРТНО ПОСОБИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Спортен екип за игра (гащета, фланелки

и гети)
Комплектът да включва гащета, фланелки и
гети.
Размери: М, L, XL
Материал: памук или друг дишащ материал
Цвят: специфицира се от участника
Щампа: логото на училището, номер на екипа

2 Футболна топка Материал: кожа
Цвят: специфицира се от участника
Размер: специфицира се от участника

3 Хандбална топка Материал: кожа
Цвят: специфицира се от участника
Размер: специфицира се от участника



4 Волейболна топка Материал: кожа
Цвят: специфицира се от участника
Размер: специфицира се от участника

5 Гимнастически тояжки Материал: масивна дървесина
Дължина: 80 см
Цвят: естествен дървесен

6 Баскетболни топки Материал: гума
Цвят: специфицира се от участника
Размер: специфицира се от участника

7 Малки плътни топки Материал: кожа
Цвят: специфицира се от участника
Размер: специфицира се от участника

8 Големи плътни топки Материал: кожа
Цвят: специфицира се от участника
Размер: специфицира се от участника

9 Гимнастически въженца Размери: 2,60 м.
Материал: специфицира се от участника
Цвят: специфицира се от участника

10 Волейболни мрежи (комплекти с
обтегачи и антени)

Стандартна: 9,5 х 1 с горно филе
Обтегач: 11 м.
Бяло плетено полиестерно въже с пълнеж 7 мм -
професионално

11 Хандбални мрежи Размери: 2 х 3 х 1 м.
Мрежа: 3 мм с големина на окото10 х 10 см.

12 Стойка за висок скок Чугунена основа ф 32 см, стоманена тръба  ф 2,7
см в основата  и подвижна алуминиева тръба ф
3,2  за регулиране на височината.

13 Прът за висок скок (летва) Размер: стандартен;
Материал: Изработен от алуминий, ф 30 мм

14 Еколаборатория Комплект с набор от реактиви и лабораторни
уреди за определяне на
- Структура на почвата
- Нитрати
- Фосфати
- Калий
- pH



Приложение №9
Образец

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по Национална
програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване
на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село Баните, община
Баните, област Смолян”

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/   с лична карта №

, издаден на  от , в

качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) – участик  в

открит конкурс за възлагане на обществена

поръчка:………………………………………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

г. Декларатор:
(дата на подписване)

1. * Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.


