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2019 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Камбурово, община Омуртаг, ул. „Палатица” №3

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящето представям участника и декларирам истинността на посочените
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:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой
полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият 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:
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:........................................................................................................................................
IBAN...............................................................................................................................................................
BIC...................................................................................................................................................................
Титуляр на сметката:.....................................................................................................................................
Предмет на поръчката
Посочете наименование на поръчката (трябва да
съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)

Дата на изготвяне на офертата
Посочете дата:( ден, месец и година)

1. Заявяваме, че желаем да участваме в избор по реда на глава двадесет и шеста от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка на гориво за отопление на
Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово” като подаваме оферта при
условията, обявени в обявата, образците и указанията.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в
документацията.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Камбурово, община Омуртаг, ул. „Палатица” №3
3. Декларираме, че отговаряме на всички нормативни изисквания за изпълнение предмета
на поръчката и приемаме условията за изпълнение, посочени в обявата, образците и
указанията.
4. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е до 10.04.2019г. (съгласно
обявата).
5. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител в деня на подписване на договора ще
представим изискуемите по ЗОП документи, както и други документи посочени от
Възложителя, изискуеми по силата на нормативен документ.
6. Заявяваме, че ще спазваме всички изисквания, действащи норми и приложими
стандарти, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде
възложена.
7. Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай, че бъдем
определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по
приложения образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от
задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.
8. Декларираме, че разполагаме с кадрова обезпеченост и техническа осигуреност за
изпълнение на поръчката.

Дата ....................../ ......................../
Име и фамилия на декларатор ….....................................................
Подпис на декларатор (и печат)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Камбурово, община Омуртаг, ул. „Палатица” №3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Долуподписаният
………………………………………………………………………………,
с
ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на
…………………………………………................................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: ““Доставка на гориво за
отопление на Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а –
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.
1, в друга държава членка или трета страна.
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно
т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
(невярното се зачертава)
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Задължавам се да уведомява възложителя за всички настъпили промени в
горепосочените обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата: ………………. г.

Декларатор: ……………………….
(подпис, печат)
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Камбурово, община Омуртаг, ул. „Палатица” №3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
Долуподписаният …………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………….
(посочете длъжността)
на
………………………………………….................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: “Доставка на гориво за отопление
на Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Участникът, който представлявам:
- Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен, но е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията
- задължението е по акт, който не е влязъл в сила
(невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението
на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от НК.
Дата: ………………. г.

Декларатор: ……………………….
(подпис, печат)

Забележка: На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата,
които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице,
декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Камбурово, община Омуртаг, ул. „Палатица” №3

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УЧАСТНИКА
Долуподписаният/та .............................…………................…..............................
(трите имена), представляващ/а ............................................................. (наименование на
фирмата-участник),
ЕИК
.................................,
адрес
на
управление:
.............................................................................,
в
качеството
ми
на .............................. (длъжност),
ДЕКЛАРИРАМ:
1. При изпълнението на обществена поръчката с предмет: ““Доставка на
гориво за отопление на Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”

(наименование на предмета на поръчката)
няма да ползвам / ще ползвам (ненужното се зачертава) подизпълнител/и.
2. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1
.................................................................................................. (наименование на
подизпълнителя)
с дял на участие ................ %, като работата му ще обхваща следните
дейности:
....................................................................................................................................
............... (посочва се конкретната част от предмета на поръчката)
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2
.................................................................................................. (наименование на
подизпълнителя)
с дял на участие ................ %, като работата му ще обхваща следните
дейности:
....................................................................................................................................
................. (посочва се конкретната част от предмета на поръчката)
3. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те
подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.
Дата: ......................
ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(подпис и печат)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Камбурово, община Омуртаг, ул. „Палатица” №3
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1
Долуподписаният/та .............................…………................…..............................
(трите имена), представляващ/а ............................................................. (наименование на
подизпълнителя),
ЕИК
.................................,
адрес
на
управление:
.............................................................................,
в
качеството
ми
на .............................. (длъжност),
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласието на представляваното от мен дружество да участва като
подизпълнител на ..................................................... (наименование на фирматаучастник) в обществена поръчка с предмет: “Доставка на гориво за отопление на
Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”

(наименование на предмета на поръчката).
Дата: ......................
ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2
Долуподписаният/та .............................…………................…..............................
(трите имена), представляващ/а ............................................................. (наименование на
подизпълнителя),
ЕИК
.................................,
адрес
на
управление:
.............................................................................,
в
качеството
ми
на .............................. (длъжност),
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласието на представляваното от мен дружество да участва като
подизпълнител на ..................................................... (наименование на фирматаучастник) в обществена поръчка с предмет: "………………………." (наименование на
предмета на поръчката).
Дата: ......................
ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(подпис и печат)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Камбурово, община Омуртаг, ул. „Палатица” №3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на проекта на договора
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството
си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на
участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление
………………………..

Участник в обществена поръчка с предмет: “Доставка на гориво за
отопление на Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в
него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.
2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

Дата: .......................... г.
(дата на подписване)

Декларатор: ............................
(подпис и печат)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Камбурово, община Омуртаг, ул. „Палатица” №3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици
Подписаният: ………………………………………………….....................(три имена) в качеството
си на …………………………………… (длъжност) на ….………………………………
(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение), с
ЕИК: ________________________, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет:
“Доставка на гориво за отопление на Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим
3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,
вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.
Дата: ________________
ДЕКЛАРАТОР:______________________
(подпис, печат)
ПОЯСНЕНИЕ:
В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лиза, които имат правомощия да упражняват контрол при
вземане на решения от тези органи.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, при
спазване на изречение първо от поясненията.
„Свързани лица”, са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон:
Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага,
когато: 1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в
списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/-ната................................................................... (трите имена),
ЕГН..............................., в качеството си на ...................................... на ………………..,
(длъжност/качество с представителна власт)

(фирмата на участника)

ЕИК/код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на
управление:
……………………………………………………………………………
участник в обществена поръчка с предмет: “Доставка на гориво за отопление на Основно
Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”

Д Е К Л А Р И Р А М,
че при изпълнение на обществената поръчка ще ползвам следния / те
специализиран/и превозно/и средство/а:
……………….марка
……………….рег.№
Транспортът се извършва с автоцистерни за доставка и превоз, лицензиран
специализиран транспорт за превоз на течни горива, притежаващи брояч в литри,
замерен и пломбиран от оторизиран орган.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)
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ДО
ОУ“ХРИСТО БОТЕВ”
С. КАМБУРОВО
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

“Доставка на гориво за отопление на Основно
Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
горепосочената обществена поръчка.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до
10.04.2019г. /съгласно обявата/, включително от датата на получаване на офертата.
Заявяваме, че доставката на гориво за отопление ще се извършва със специализиран
транспорт до Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово, община Омуртаг, ул.
“Палатица”№3. Декларираме, че транспортните средства, с които ще се изпълнява поръчката
притежават удостоверение за регистрация, сертификат или негов еквивалент издадени от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от
14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
При изпълнение на поръчката ще спазваме техническите условия от поръчката и
действащите национални и международни стандарти за качество.
Декларираме, че горивото, предмет на поръчката, се доставя с транспортни средства, на
които е инсталирана глобална система за позициониране (GPS) и в специализирани съдове
/цистерни/, оборудвани със средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на
Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по
прилагането им.
Заявяваме, че за всяка партида ще представяме на Възложителя: всички необходими
документи за доставката.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в срок до ……..часа от
момента на подаване на заявката от Възложителя, франко мястото за изпълнение на поръчката.
Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от
възложителя за изпълнението на поръчката.
Подпис:
Дата
Име и фамилия
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
Печат
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ДО ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”
С. КАМБУРОВО
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

“Доставка на гориво за отопление на Основно
Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка по
реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на
гориво за отопление на Основно Училище „Христо Ботев”, с. Камбурово”, като предлагаме
да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НИ Е КАКТО СЛЕДВА:
Предлагаме единичната цена на 1 000 литра гориво, формирана по следния начин:
................% (цифром и словом) отстъпка от цената на бюлетин на производител / вносител на
горива.
Приемам това ценово предложение да бъде включено в договора за обществената
поръчка като определяема цена на всяка доставка в срока за изпълнение.
Предложената от нас цена е окончателна и включва всички разходи за качественото
изпълнение на доставката, предмет на обществената поръчка, в описания вид, количества и
срок съгласно изискванията на възложителя, в това число всички разходи, включително
разходите за складиране, съхранение, наеми на помещения, енергия, транспорт франко
резервоара за гориво, труд и др., както и непредвидени разходи и печалба.
Изразяваме нашето съгласие при условие, че бъдем избрани за Изпълнител, плащането
да се извършва чрез банков превод по посочена от нас сметка в срок до 30 (тридесет)
календарни дни от представянето на фактура и подписването на приемателно-предавателен
протокол, придружен с изискуемите документи.
Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от
възложителя за изпълнението на поръчката.
Приложение: Бюлетин на производител/ вносител на горива
Подпис:
Дата
Име и фамилия
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
Печат
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Проект!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно Училище “Христо Ботев”, с.Камбурово, общ. Омуртаг
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………
Предмет: Доставка на гориво за отопление на ОУ “Христо Ботев”, с. Камбурово
Д О Г О В О Р
Днес, ______.2019 г., в с.Камбурово, между:
ОУ „Христо Ботев”, с адрес: с. Камбурово, Община Омуртаг, ул.„Палатица”№3, ЕИК
по Булстат 000867329 Ю, представлявано от Здравка Динчева- Директор и Галя Кирилова
Христова- Счетоводител, от една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ КУПУВАЧ, и
„…………………………..”, представлявано от …………………………, с адрес на
управление гр. ………………, ул……………………, ЕИК ………………, наричан по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ/ПРОДАВАЧ, от друга,
на основание чл. 194 от ЗОП и получена и приета оферта, се сключи настоящият
договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1.(1). Продавачът продава на купувача очаквано прогнозно количество 33 000 л. гориво
за отопление, а купувачът се задължава да заплати доставеното гориво. Купувачът може да не
заяви посоченото количество по време на срока на договора. Заявените количества ще са в
зависимост от нуждите на купувача за периода на договора.
(2). Единичната цена на 1 000 литра гориво съгласно представена и приета оферта се
формира по следния начин :
…………% търговска отстъпка от цената на производител / вносител на гориво.
2. Посоченото в чл. 1 гориво ще бъде доставяно от продавача на отделни партиди по
предварителен график, представен от купувача или по негова телефонна заявка, в срок
от .............. (съгласно офертата) часа от заявяването.
3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30
(тридесет) календарни дни, считано от датата на извършена доставка, удостоверена с
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, придружен с изискуемите
документи, посочени в Техническото предложение, и представяне на фактура от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
4. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е за една година или
до достигане на обявената от възложителя прогнозна стойност без включен данък добавена
стойност.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
5.(1). Продавачът е длъжен да достави гориво, чиито показатели да отговарят на
показателите по Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол;
(2). Всяка отделна партида трябва да е снабдена със сертификат за качество и
количество, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол.
6.(1). Транспортните средства на продавача трябва да отговарят на изискванията на
Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе АDR и съответните
нормативни актове от българското законодателство, да са снабдени с измервателни уреди,
замерени и пломбирани от ДАМТН и с паспорт за установена вместимост.
(2). Водачите на автомобили трябва да са завършили успешно курс за обучение за
извършване на превоз на опасни товари.
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(3) Да извършва доставките с технически изправно специализирано транспортно
средство за доставка на горива, оборудвани с GPS на агенция „Митници”, снабдени с
измервателни уреди, съобразно изискванията на Наредба H–1 от 22.01.2014 г. за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и
контрол на акцизни стоки, одобрени и контролирани от Държавна агенция за метрология и
технически надзор.
7. Продавачът е длъжен да издаде товарителница или друг заместващ документ и
данъчна фактура за всяка отделна доставка.
8. Продавачът се задължава при изпълнение предмета на поръчката да спазва всички
нормативни разпоредби, приложими към дейността.
9. Всяка доставка трябва да е съпътствана от следните документи:
- Декларация за съответствие по чл.10 от Наредбата за изискванията за качеството на
течни горива, условията, реда и начина за техния контрол;
- Транспортни документи на горивото - товарителница, експедиционна бележка и др.;
- Данъчни документи - акцизен данъчен документ и други, представени съгласно чл.7 от
Закона за счетоводството и чл.84 от Закона за акцизите и данъчните складове;
- Приемо-предавателен протокол между страните, относно показанията на разходомера и
удостоверяващ доставеното количество гориво, съгласно Закона за акцизите и данъчните
складове;
- Стокова разписка;
- Оригинал на данъчна фактура;
- Бюлетин (Разпечатка от официалната интернет страница) на производител/вносител на
гориво за удостоверяване на действащата цена на горивото за отопление в деня на доставката.
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
10. Купувачът има право да проверява количеството и качеството на всяка отделна
доставка, като при установяване на несъответствие е длъжен да уведоми незабавно продавача.
11. Купувачът има право да иска при всяка доставка проверка на качеството от
упълномощена лаборатория, чрез вземане на контролни проби и проверка на количеството чрез
замерване на теглото.
12. Купувачът е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срока,
определени в настоящия договор.
13. Купувачът може да развали договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
V. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
14. Собствеността върху горивото от всяка доставка преминава от продавача върху
купувача, след разтоварването му в склада на купувача.
VІ. НЕУСТОЙКИ
15.(1). При установяване на несъответствие между качеството на отделна партида от
доставеното гориво и договореното качество, купувачът има право да иска доставка на
качествено гориво, което продавачът е длъжен да достави в срок от 10 (десет) часа.
(2). При забава, след изтичането на срока по предходната алинея, продавачът дължи на
купувача неустойка в размер на 1 % (един процент) за всеки просрочен час забава, изчислен
върху стойността на доставката.
(3). Купувачът има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите, които е
претърпял в резултат на некачествената доставка.
16. При забава в доставката от страна на продавача, с повече от 1 ден от договорения в
чл. 2 срок, продавачът дължи на купувача неустойка в размер на 1 % (един процент) за всеки
просрочен час забава, изчислен върху стойността на доставката.
17.(1). При забава на доставка с повече от 3 календарни дни, както и при отказ на понататъшни доставки от страна на продавача, купувачът има право да закупи необходимото му
гориво от друг продавач, както и да прекрати едностранно договора без предизвестие.
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(2). В случаите по предходната алинея разликата между цената по договора и
действително заплатената цена е за сметка на продавача до изтичането на срока на действие на
договора или до сключването на нов договор за обществена поръчка със същия предмет.
18. При забава на плащане от страна на купувача, след срока по чл. 3, купувачът дължи
на продавача неустойка, в размер на законната лихва.
VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
19. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при
непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията
на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
20. Страните по договора ще решават възникналите по изпълнението спорове по
взаимно съгласие, а ако това е невъзможно по реда на ГПК.
21. За всички неуредени по настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на
ЗОП, ППЗОП, ЗЗД и ТЗ.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Техническо предложение; Ценово предложение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Здравка Динчева
Директор на ОУ „Христо Ботев”
Г. Христова
Счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ
I. Предназначение на техническата спецификация
Целта на този документ е да се определят изискванията и обхвата на дейностите, необходими за
доставка на гориво за отопление на сградата на ОУ„Христо Ботев”, находяща се на адрес: с.Камбурово,
ул. "Палатица" № 3.
II. Обект на обществената поръчка и прогнозна стойност
Обект: Доставки. Тип доставки – покупка на доставено гориво с код по КН-27101964023. Тежко котелно
гориво със съдържание на сяра до 1%. Прогнозно количество- 20 000 литра гориво. Количеството е
ориентировъчно и ОУ “Христо Ботев”, с. Камбурово не се задължава да го изпълнява в пълен обем за
договорения период.
III. Предмет на обществената поръчка: “Доставка на гориво за отопление на ОУ “Христо
Ботев”, с.Камбурово”.
IV. Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Качеството на предложеното гориво трябва да отговаря на изискванията на Наредба за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /обн.
ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г./ с последни влезли в сила изменения и допълнения. Доставчикът носи
отговорност за вреди, произтекли от некачествени течни горива.
2. Място на изпълнение на поръчката /място на доставка/
Сградата на ОУ „Христо Ботев”, находяща се на адрес: с.Камбурово, ул. "Палатица" № 3.
3. Изпълнение на предмета на поръчката /начин на доставка/
Чрез извършване на периодични доставки на гориво за отопление, като всяка от тях се осъществява
след приемане на заявката от страна на изпълнителя. Заявките ще се подават по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, по факс или на хартиен
носител или чрез комбинация от тези средства.
Участникът, определен за изпълнител, осигурява възможност за приемане на заявки всеки работен
ден. Доставката по конкретна заявка се извършва в работното време и се предава на определено от
възложителя материално-отговорно лице, след предварително уговорени за това дата и час.
4. Изисквания към участниците:
 Да отговарят на всички нормативни изисквания, свързани с осъществяване на дейността,
възлагана с настоящата поръчка.
 да разполагат с минимум едно технически изправно специализирано транспортно средство за
доставка на горива, оборудвани с GPS на агенция „Митници”, снабдени с измервателни уреди, съобразно
изискванията на Наредба H–1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от
митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, одобрени и
контролирани от Държавна агенция за метрология и технически надзор.
 Транспортните средства за превоз на горивата трябва да отговарят на изискванията на
Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/.

Транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на
гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
V. Начин на образуване на предлагана цена:
VI. В ценовото си предложение участникът посочва в процент търговска отстъпка от базовата цена
– това е цената (в лева без ДДС) за 1000 литра гориво за отопление на производител /вносител на гориво.
Предложеният процент отстъпка е константна величина и остава непроменен за целия период на
действие на сключения договор. Така формирана, предложената цена включва всички разходи, свързани
с изпълнението на възложената обществена поръчка, включително транспортните.
VII.Начин на плащане
В български лева, по банков път на посочена от страна на изпълнителя банкова сметка в банка на
територията на страната и при условията на договора.
VIII. Срок за изпълнение на възложената обществена поръчка
Договорът за възлагане на обществена поръчка влиза в сила считано от датата на подписването му и
се сключва за срок от една година.

