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РЕШЕНИЕ
от 11.07.2012г.
на основание чл.101а във връзка с чл. 14, ал. 3 от ЗОП
ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ ЗА:
Откриване на процедура чрез публична покана по реда на чл.101а във връзка с чл. 14, ал. 3 от ЗОП
за "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на Профилирана
гимназия "Найден Геров"- гр. Лом”
1. Предмет на поръчката - "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за
нуждите на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом”
2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.101а във връзка с чл.
14, ал. 3 от ЗОП
3. Вид на процедурата – поръчка за доставка чрез публична покана по реда на ЗОП
4. Срок на изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца след сключване на договор.
5. Място на изпълнение на поръчката – гр. Лом
6. Квалификационни изисквания към кандидатите – да са български или чуждестранни
юридически лица, включително и техни обединения, регистрирани по ТЗ. Кандидатите да са
производители или надлежно упълномощени с права за продажба на съответния търговски продукт.
Предложеното гориво да е сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на
стандартите на Европейският съюз. Горивото, предмет на поръчката се доставят в специализирани
превозни средства /цистерни/, осигурени от изпълнителя, оборудвани със стандартни дозатори за
автоматично отчитане, замерени и пломбирани от Агенцията по стандартизация и метеорология.
Кандидатите да имат действащ към момента на провеждане на процедурата лиценз за транспорт на
горива с ADR валидни свидетелства, освен ако не докажат, че не са длъжни да притежават такива.
7. Изисквания при изпълнението на поръчката – До участие в процедурата се допускат
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техните обединения;
кандидатите, следва да са търговци по смисъла на ТЗ и да отговарят на изискванията, посочените в
документацията за участие. Кандидатите следва да притежават опит в областта на поръчката, както
и съответната организационна и ресурсна осигуреност за изпълнението й.
8. Начин на образуване на предлаганата цена – в цената, посочена в предложението от
всеки кандидат трябва да бъдат включени всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката
съгласно изискванията на Възложителя, като всички предлагани цени и стойности трябва да бъдат
формирани в левове и следва да са твърдо фиксирани за цялостното изпълнение на поръчката.
9. Начин на плащане – Плащането се извършва по банков път след предоставянето от
изпълнителя на фактура в срок съгласно предложението за разсрочено плащане.
10. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в
комплексната оценка на предложението:
- Цена
- 80%
- Срок на разсрочено плащане

- 15%

- Срок на доставка

- 5%

Крайната комплексна оценка представлява сбор от получените проценти по горепосочените
критерии за оценяване на съответното предложение.

11. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията – ПГ"Найден Геров"- гр.
Лом, ул.“Дунавска” № 67, в 12:00ч. на първия работен ден след изтичане на срока за представяне на
предложенията. При отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват участващите в
процедурата или техни упълномощени представители.
12. Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката се получава от
деловодството на училището – гр. Лом, ул.“Дунавска” № 67 всеки работен ден от 8:30 до 15:00 ч. до
31.07.2012г., безплатно или може да бъде свалена от интернет страницата на ПГ "Найден Геров"- гр.
Лом: http://info.gimnazium-lom.com/
13. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 8:30 до 15:00 ч. до
31.07.2012г.в деловодствотото на ПГ "Найден Геров"- гр. Лом, ул.“Дунавска” № 67.
14. Определям длъжностни лица, които да разгледат и класират получените оферти, както
следва:
Председател: Даниела Борисова - помощник директор
Членове: 1. Русиянка Симеонова - гл.счетоводител
2.Теодора Каменова – правоспособен юрист

Директор:
(Теодор Йончев)

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ” – ГРАД ЛОМ
3600 Лом, ул. „Дунавска” № 67, тел.,факс: 0971/66 013
e-mail: naiden_gerov@abv.bg

ПОКАНА
1. Профилирана гимназия "Найден Геров", ул. "Дунавска" №67със седалище и адрес: България
3600, Лом, тел.: 0971 66013, е-mail: naiden_gerov@abv.bg, факс: 0971 66013, Ви кани да вземате
участие в конкурс чрез публична покана по реда на ЗОП, открит с Решение №......../..11.07.2012 год.
на Директора на училището, при следните условия:
2. Предмет на поръчката - "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за
нуждите на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом”
3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.101а във връзка с чл. 14,
ал. 3 от ЗОП
4. Вид на процедурата – поръчка за доставка чрез публична покана по реда на ЗОП
5. Срок на изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца след сключване на договор.
6. Място на изпълнение на поръчката – гр. Лом
7. Квалификационни изисквания към кандидатите – да са български или чуждестранни
юридически лица, включително и техни обединения, регистрирани по ТЗ. Кандидатите да са
производители или надлежно упълномощени с права за продажба на съответния търговски продукт.
Предложеното гориво да е сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на
стандартите на Европейският съюз. Горивото, предмет на поръчката се доставят в специализирани
превозни средства /цистерни/, осигурени от изпълнителя, оборудвани със стандартни дозатори за
автоматично отчитане, замерени и пломбирани от Агенцията по стандартизация и метеорология.
Кандидатите да имат действащ към момента на провеждане на процедурата лиценз за транспорт на
горива с ADR валидни свидетелства, освен ако не докажат, че не са длъжни да притежават такива.
8. Изисквания при изпълнението на поръчката – До участие в процедурата се допускат
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техните обединения;
кандидатите, следва да са търговци по смисъла на ТЗ и да отговарят на изискванията, посочените в
документацията за участие. Кандидатите следва да притежават опит в областта на поръчката, както
и съответната организационна и ресурсна осигуреност за изпълнението й.
9. Начин на образуване на предлаганата цена – в цената, посочена в предложението от всеки
кандидат трябва да бъдат включени всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката
съгласно изискванията на Възложителя, като всички предлагани цени и стойности трябва да бъдат
формирани в левове и следва да са твърдо фиксирани за цялостното изпълнение на поръчката.
10. Начин на плащане – Плащането се извършва по банков път след предоставянето от
изпълнителя на фактура в срок съгласно предложението за разсрочено плащане.
11. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в
комплексната оценка на предложението:
- Цена
- 80%
- Срок на разсрочено плащане

- 15%

- Срок на доставка

- 5%

Крайната комплексна оценка представлява сбор от получените проценти по горепосочените
критерии за оценяване на съответното предложение.
12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията – ПГ"Найден Геров"- гр.
Лом, ул.“Дунавска” № 67, в 12:00ч. на първия работен ден след изтичане на срока за представяне на
предложенията. При отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват участващите в
процедурата или техни упълномощени представители.
13. Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката се получава от
деловодството на училището – гр. Лом, ул.“Дунавска” № 67 всеки работен ден от 8:30 до 15:00 ч. до

31.07.2012г., безплатно или може да бъде свалена от интернет страницата на ПГ "Найден Геров"- гр.
Лом: http://info.gimnazium-lom.com/
14. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 8:30 до 15:00 ч. до 31.07.2012г.в
деловодствотото на ПГ "Найден Геров"- гр. Лом, ул.“Дунавска” № 67.
Всички изисквания по процедурата по избор на изпълнител на поръчката се определят с
Документацията за участие в процедурата.

Директор:
(Теодор Йончев)
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ПРАВИЛА
за провеждане на процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем
„а” от ЗОП, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението й
І. Общи положения
1. Възложител и организатор на процедурата е Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом,
ул.“Дунавска” №67, представлявано от Теодор Йончев – Директор.
2. Документацията за настоящата процедура включва:
Решение от…11.07.2012г.
Покана за участие в процедурата;
Настоящите правила;
Критерии и начин за оценка на предложенията;
Образец от предложението /Приложение №1/;
Ценова оферта /Приложение №2/;
Декларация /Приложение №3/;
Декларация /Приложение №4/.
Проект от договор /Приложение №5/.
3. Поръчката за възлагане "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на
Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом”, се възлага на основание чл.101а, във връзка с чл.
14, ал. 3 от ЗОП
4. Поръчката се възлага по реда и условията, предвидени в правилата за провеждане на процедури,
по реда на глава осем „а” от ЗОП, при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за
свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички
кандидати.
ІІ. Изисквания към кандидатите
1.В провежданата процедура за "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за
нуждите на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом” могат да участват всички кандидати,
които отговарят на изискванията на закона и на предварително одобрените в настоящите правила
условия.
2. Кандидатът за Изпълнител на поръчката трябва:
2.1. да е юридическо лице, регистрирано като търговец в Република България и да представи
Удостоверение по ЕИК, издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър /с оглед
Изискванията на кодекса за застраховането/.
2.2. да представи копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”.
2.4. да представи доказателства за кадрова обезпеченост и техническа осигуреност за изпълнение на
поръчката:
2.4.1. транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на Глава 9.1 на
Приложение В от ADR / Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/;
2.4.2. да се представят заверени копия от техните удостоверения за регистрация , издадени от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от
14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;
2.4.3. транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на
гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
2.4.4. да се предостави списък на автомобилите с техните марки и регистрационни номера , които ще
обслужват поръчката;
2.4.5. водачите на транспортни средства да притежават квалификация съгласно изискванията на
чл.14 от Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за

извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Да се представят заверени копия на ADR
удостоверенията, валидни за срока на доставката;
2.4.6. да се представи списъчен състав на персонала, преминал курс на обучение съгласно Глава IV ,
чл.29 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на
опасни товари;
2.5. да представи референции, от които да е видно, че има репутация и опит в предмета на
поръчката, от постоянни партнъори или браншови организации, в които членуват (не повече от 5
броя);
2.6. да представи сертификат за произход и качество на горивото, съгласно Наредбата за
изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и
сертификати,доказващи произхода и качеството на смазочните материали;
2.7. да представи документ за закупена документация /копие/;
2.8. да представи документ за внесена гаранция за участие /копие/;
2.9. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от
ЗОП;
2.10.да представи годишен финансов отчет за предходната година с изключение за
новорегистрираните търговци / копие/;
2.11.да представи ценово предложение, съгласно Решение от ...11.07.2012 г. на Директора на
ПГ“Найден Геров” гр.Лом;
2.12.да представи предложение по критериите за оценка:
2.12.1. срок на разсрочено плащане;
2.12.2. срок на доставка;
2.13. да представи предложение за проекто-договор,съобразен с изискванията на Възложителя
непопълнен, но задължително да бъдат подписани и подпечатани всички страници от него. Не
се допуска в проектодоговора да се вписват цени.
2.14. нотариално заверено пълномощно, когато участника в процедурата се представлява от
упълномощено лице.
2.15. в случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител, преди сключването на договора да
представи удостоверения от съответният компетентен орган за отсъствие на декларираните
обстоятелства и да внесе гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от стойността
на поръчката.
2.16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ. Описание на предмета, изисквания към обекта на поръчката
1. Предмет на поръчката - "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите
на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом”
ПОЗИЦИЯ
ВИД

Гориво за
отопление за
промишлени и
комунални цели

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1
2
3
4
5

относително тегло
кинематичен вискозитет при 50оС
съдържание на сяра
калоричност
температура на течливост

НОРМА
не по-голямо от 0,920 кг./л при 15 оС
не по-голям от 21 мм2/сек.;
не по-малко от 1%;
не по-малка от 9650 килокалории на кг;
минус 10оС.

КОЛИЧЕ
СТВО
/литра/

25 000

2. Срок за изпълнение на поръчката – 12м.(дванадесет месеца) след сключване на договора.
3. Място – ПГ”Найден Геров” - гр. Лом.
4. Цена - Общата цена на офертата се формира при следните условия:
Цената за 1000 /хиляда/ литра дизелово гориво е равна на: данъчната основа за дизелово гориво
за Площадка Лукойл Нефтохим по ценоразписа на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – публикувана в
Интернет / представя се от Кандидата към датата на подаавяне на предложението ,а в
последствие от Изпълнителя към датата на съответната доставка/, с включен акциз в лева и
USD за 1000 литра при 15 градуса С, валидна за деня на доставката /+/ надбавка или /-/ търговска
отстъпка в лева и USD едновременно в опция на Купувача.
Забележка:

*Оферираната
доставна цена без ДДС на дизеловото гориво с включена търговска
надбавка/отстъпка може да бъде променяна само в случаите на изменение на базовата цена
без ДДС за 1000 литра дизелово гориво, като това обстоятелство се удостоверява чрез
официален документ за доказване на новата базова цена на основния производител /вносител/
или извадка от публично достъпен бюлетин на основния производите /вносител/ за
периодично изменение на цените
5. Начин на плащане – Плащането на доставеното гориво се извършва по банков път с платежно
нареждане от страна на възложителя, съгласно предложението на кандидата, отразено в Приложение
№3 срещу издадена данъчна фактура, представен сертификат за произход и качество, актуална
разпечатка от ценоразписа на производителя към датата на доставка и проведен входящ контрол.
6. Ограничения при изпълнението на поръчката – Изпълнителят да е с опит в извършването на
дейността, предмет на поръчката.
7. Изисквания ппи изпълнението на поръчката - кандидатите да притежават необходимата
квалификация и възможности за изпълнение на поръчката, съгласно документацията и да
гарантират, че извършваната услуга ще бъде направена при спазване действащата в момента
нормативна уредба.
Минимални изисквания:
А. Участника трябва да разполага с техническо оборудване, което да гарантира качествено
изпълнение на поръчката. Минимално изискуемо е всеки участник да разполага със следното
оборудване (собствено, наето или лизингово):
- трябва да притежава минимум едно специализирано транспортно средство за доставка на гориво,
оборудвано с помпа и шланг с минимална дължина 10 метра, както и необходимите регистрации
съгласно Закона за автомобилните превози и Европейската спогодба за международен превоз на
опасни товари по шосе (ADR).
- трябва да притежава и минимум едно транспортно средство за доставка на ториво, притежаващо
разходомер за отчитане на доставените количества в литри и притежаващо необходимите
регистрации съгласно Закона за автомобилните превози и Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR). В случай, че съответната техника не е собственост на
участника, следва да бъде представен документ удостоверяващ наемането й със срок не по-кратък от
срока на договора за конкретната поръчка или документ за лизинг.
Б. Участниците трябва да доставят горива, които отговарят на стандартите за качеството на горивата
съобразно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол или еквивалентни такива, доказващи качеството на предлаганото гориво.
- течното гориво за отопление трябва да отговаря на следните минимални показатели:
а) относително тегло - не по-голямо от 0,920 кг./литър при 15 оС;
б) кинематичен вискозитет при 50оС не по-голям от 21 мм2/сек.;
в) съдържание на сяра - не по-малко от 1%;
г) калоричност - не по-малка от 9650 килокалории на кг;
д) температура на течливост - минус 10оС.
8. Възложителят ще сключи договор само с един кандидат, т.е. с класираният на първо място.

ІV. Предложения за участие в процедурата – представяне, съдържание, предаване
1. Всеки кандидат има право да представи само една оферта в срока, определен в решението за
откриване на процедура.
2. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки кандидат може да промени, допълни
или оттегли офертата си.
3. Предложението се представя написано на пишеща машина, компютър или друго техническо
средство, подписано от лице с представителна власт в съответствие със съдебната регистрация и
подпечатано с представителния печат. Предложението може да съдържа и таблични данни. Когато
към предложението се прилагат копия, същите се заверяват за тяхната истинност.

4.По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции, освен ако не са заверени с подписа на лицето/лицата, упълномощени от кандидата, които
го представляват, както и с печата на дружеството.
5.Пълното съдържание на предложението е посочено в образеца за предложения.
6.Предаване на предложенията:
6.1. Офертите за участие в процедурата по реда на ЗОП за "Доставка на течно гориво - дизелово
гориво за отопление за нуждите на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом” се приемат в
запечатани непрозрачни пликове до посочените в поканата дата, час и място от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчанно писмо с обратна разписка.
Върху пликовете с предложенията задължително трябва да бъдат написани името, адреса, телефона
на кандидата и наименованието на поръчката. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана
поща, направените разходи са за сметка на участника. В този случай, той следва за изпрати офертата
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане срока
за подаване на офертите.
6.2. Предлаганата с офертата цената се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. Неизпълнението на това изискване е
основание за отстраняване от участие на кандидата.
6.3. При приемане на предложенията върху пликовете се отбелязват поредния номер, датата и
часът на получаване и посочените данни се вписват във входящия дневник на ПГ„Найден Геров” , за
което на приносителят се издава документ;
6.4. Предложения, представени в незапечатан плик или плик с нарушена цялост, както и
предложения, представени след изтичане на посочения срок, не се приемат и незабавно се връщат на
кандидата, като връщането се отбелязва във входящия дневник.
6.5. Офертите могат да се представят и по електронен път при условията и реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис. В тези случаи участникът е длъжен да представи на
възложителя всички документи, които не са в електронен вид по реда на гл.ІV,т.3, преди изтичането
на срока за получаване на офертите.
7. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията
на представените от тях оферти.
8. При изготвяне на предложението, кандидатът следва да се придържа точно към обявените
условия.
V. Провеждане на процедурата - разглеждане,оценка и класиране на офертите
1. След изтичане на срока за подаване на офертите за участие, Възложителят изготвя списък на
участниците, неразделна част от който са пликовете с направените оферти.
2. Процедурата за избор на Изпълнител на поръчката се провежда от длъжностни
лица,определени със заповед на Възложителя.
3. Длъжностните лица се определят след изтичане на срока за подаване на офертите и се обявява
в деня на провеждане на процедурата.
Длъжностните лица се събират и започват да работят след като им бъде представен от Възложителя
списък на кандидатите, заедно с пликовете с офертите, по реда на тяхното постъпване. На
заседанията се води протокол, който се подписва от всички длъжностни лица. Решенията се приемат
си с мнозинство от общият им брой.
4. При провеждане на настоящата обществена поръчка ще се проверя пълнотата на приложените
документи и при наличие на несъответствие между изискваните и приложените документи (напр.
Различие на лицето, закупило документация и лицето, подаващо оферта или изискване за посочване
на срок в месеци, а срокът е посочен в дни) и/или липса на някои от тях, ще се стигне до незабавно
отстраняване на съответния участник от процедурата. Участникът ще бъде отстранен и ако има
липси и/или неясни, непълни, нечетливи или неясно обозначени документ/и, както и ако
документът/ите не отговарят на основните аспекти, съгласно Документацията за участие
5. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
а/ който не е представил някои от необходимите документи;
б/ за когото са налице някои от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;
в/който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя;
г/ който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на р. ІV, т. 6.4;

д/ ако предложената цена е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти.
В този случай отстраняването се допуска след изискване писмена обосновка от кандидата.
Комисията отстранява кандидата, ако писмената обосновка не се представи в определения от нея
срок или приеме, че посочените доводи са необективни;.
6. Протоколът на длъжностните лице се утвърждава с решение за класиране на изпълнителния
директор.
7. Участниците се уведомяват писмено за резултатите от класирането.
8. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение,когато:
а/ не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;
б/ всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия;
в/ всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия,
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
г/ класираните участници последователно откажат да сключат договор;
д/ отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата,включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на
поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;
е/ са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията,при които е обявена процедурата;
9. Възложителят е длъжен в тридневен срок от постановяване на решението за прекратяване на
процедурата за възлагане на обществена поръчка да уведоми участниците и да изпрати копие от
решението до изпълнителния директор на АОП.
10. При отваряне на пликовете с офертите могат да присъстват желаещите, участващи в
процедурата.
VІ.Критерии за оценка на предложенията. Начин на определяне на тежестта им
комплексната оценка на предложенията
1. След като предложенията на кандидатите бъдат проверени и се установи, че отговарят
изискванията и условията на настоящата документация, ще се оценяват по следния начин:
Начин за определяне тежестта им в комплексната оценка.
След като предложенията на всеки Кандидат бъдат проверени и се установи, че отговарят
изискванията и условията на настоящата документация, ще се оценят по следните критерии:
Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им
комплексната оценка на предложението:
1. цена – 80 %;
2. срок на разсрочено плащане – 15 %;
3. срок за доставка – 5 %;
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Класирането на кандидатите се извършва по комплексната оценка на офертите за всеки кандидат.
Всяко предложение (допуснато до оценка) ще получи комплексна оценка и ще бъде класирано.
Максималният брой точки, който може да бъде събран от един кандидат е 100.
Икономически най-изгодното предложение за Възложителя е това, което е получило найвисока комплексна оценка в коефициент, отговарящ на десетичното изражение на полагаемите се
проценти за всеки приоритет, получен съгласно дадената по-долу формула.
Формула за комплексна оценка /КО/:
КО = К1 + К2 + К3
където:
К1 – цена;
К2 – срок на разсрочено плащане;
К3 – срок за доставка.
1. Цена

=

минимална предложена цена
цената на оценяваното предложение

х 80 %

2. Срок на разсрочено плащане =

3. Срок на доставка

=

срока на оценяваното предложение
максимално предложен срок
минимално предложен срок

срока на оценяваното предложение

VII. Сключване на Договор
1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката с участника, определен за
изпълнител в резултат на проведената процедура.
2. Договорът да включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на
които е определен за изпълнител.
3. При подписване на договора определения за изпълнител участник е длъжен да представи на
Възложителя следните документи:
- документ от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 1-3 и ал. 2 от ЗОП;
4.Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:
- не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.25, ал. 3, т.2 от ЗОП;
- не изпълни задължението по чл. 47, ал.9 и чл. 48, ал.2 от ЗОП;
- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.
В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят сключва договора
със следващия класиран участник.
Техническата и финансова оферта на участника стават неразделна част от договора.
5.Основания за изменение на договора
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:
- когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или
- при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена
поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12
месеца;
- при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.
6.Срокове за сключване на договора
Договорът за възлагане се сключва с участника в седемдневен срок след изтичане на срока за
обжалване на решението за определяне на изпълнител
7. Изчисляване на срокове
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;
- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва
да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ
почивния.
Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично
указано при посочването на съответния срок.
VІІІ. Допълнителни правила и условия
1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на предложенията, са за сметка на
кандидата. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина
на провеждане и от изхода на процедурата.
2. Възложителят има право, ако това се наложи от някакава причина, да внася корекции в
документацията за възлагане на поръчката. Промените ще бъдат съобщени писмено – чрез писмо,
телекс или факс до всички кандидати, закупили документация за участие, като съобщението ги
задължава да се съобразяват с тях.
3. При възникване на непредвидими и непреодолими обстоятелства Възложителят си запазва
правото да отхвърли всички предложения по всяко време преди сключване на договора и да анулира
процедурата.

4. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на
Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се
изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронни документи и електронния подпис.
5. Възложителят ще сключи договор само с един кандидат.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Образец!
ДО
ПГ“Найден Геров”
гр. Лом, ул. “Дунавска” № 67
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедурата за "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за
нуждите на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом”
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта е подадена
от .....................................................................................................................................................
(наименование на участника)

с адрес на управление:………………………………………………………………………..,
ЕИК…..................................., IBAN ................................................, БИК ...............................,
банка………………………………………..…………………………………………………...
и подписана от
…………………………………………………………………………………………………...
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на
…………………………………………………………………………………………………...
(длъжност)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес на участника
……………………………………………………………………………………….....
(п.к., град, община, квартал, улица №, бл

телефон …..…………………………………
факс ……….………………………………
e-mail :………………………………………
2.Лице за контакти………………………………………………………………………
(трите имена и ЕГН)

Длъжност: …………………………….
телефон / факс: ………………………
3.Обслужваща банка ………………………… БИК...............……....................
IBAN
на
сметката,
по
която
ще
бъде
възстановена
гаранцията
участие……………...................................................................................................
Титуляр на сметката:…………………………………………………………………….

за

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура чрез конкурс по реда на глава
ОСЕМ „а” от ЗОП за "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на
Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом”, в съответствие с всички условия на ЗОП и
документацията.
Считаме се обвързани от задълженията и условията, поети с офертата за 90 (деветдесет) дни,
считано от крайния срок за получаване на офертата от възложителя.
До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и
възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.
Прилагаме следните документи, съгласно условията на конкурсната документация:
1. Удостоверение по ЕИК, издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър /с оглед
Изискванията на кодекса за застраховането/.

2. копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”.
3. доказателства за кадрова обезпеченост и техническа осигуреност за изпълнение на поръчката:
3.1. транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на Глава 9.1 на
Приложение В от ADR / Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/;
3.2. заверени копия от техните удостоверения за регистрация, издадени от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация”, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда
за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;
3.3. транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на
гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
3.4. списък на автомобилите с техните марки и регистрационни номера , които ще обслужват
поръчката;
3.5. водачите на транспортни средства да притежават квалификация съгласно изискванията на чл.14
от Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Да се представят заверени копия на ADR
удостоверенията, валидни за срока на доставката;
3.6. списъчен състав на персонала, преминал курс на обучение съгласно Глава IV , чл.29 от Наредба
№ 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;
4. Референции, от които да е видно, че има репутация и опит в предмета на поръчката, от постоянни
партнъори или браншови организации, в които членуват (не повече от 5 броя);
5. Сертификат за произход и качество на горивото, съгласно Наредбата за изискванията за качество
на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и сертификати,доказващи произхода
и качеството на смазочните материали;
7. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП;
8. Годишен финансов отчет за предходната година с изключение за новорегистрираните търговци /
копие/;
9. да представи ценово предложение, съгласно Решение от ..............2012 г. на Директора на
ПГ“Найден Геров” гр.Лом;
10. Предложения по критериите за оценка:
10.1. срок на разсрочено плащане;
10.2. срок на доставка;
11. Предложение за проекто-договор,съобразен с изискванията на Възложителя непопълнен, но
задължително да бъдат подписани и подпечатани всички страници от него. Не се допуска в
проектодоговора да се вписват цени.
12. нотариално заверено пълномощно, когато участника в процедурата се представлява от
упълномощено лице.
13. в случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител, преди сключването на договора да
представи удостоверения от съответният компетентен орган за отсъствие на декларираните
обстоятелства и да внесе гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от стойността
на поръчката.
14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Представяме всички документи подписани и подпечатани.

Дата: ……………….

Подпис и печат
/на лицето, респ. лицата, които управляват и представляват кандидата/

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
от
.....................................................................................................................................................
(наименование на участника)

регистрирано с решение от................................. на..................................................................
по ф.дело № ......................, парт. № .....................том., стр. ............... от ........................…...
с
адрес
на
управление:………………………………………………………………………..,
ЕИК: ................................................ ДДС №.................................., IBAN ................................................,
БИК
...............................,
банка………………………………………..
…………………………………………………...
Настоящата оферта е подписана от
…………………………………………………………………………………………………...
(трите имена и ЕГН)

в
качеството
му
…………………………………………………………………………………………………...

на

(длъжност)

1. Обща цена за предлаганото гориво за целия срок на договора е..................................... или
както следва:
ПОЗИЦИЯ
ВИД

Гориво за
отопление за
промишлени и
комунални цели

ТЕХНИЧЕСКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
1
2
3

относително тегло
кинематичен вискозитет при
50оС
съдържание на сяра

4

калоричност

5

температура на течливост

КОЛИЧЕ
СТВО
/литра/

НОРМА
не по-голямо от
0,920 кг./л при 15
оС
не по-голям от 21
мм2/сек.;
не по-малко от
1%;
не по-малка от
9650
килокалории на
кг;
минус 10оС.

Единична
цена

Обща цена

25 000

2. Посочените цени са окончателни и не подлежат на промяна.
3. Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за наша сметка.

Подадено на: ......................... год.

Подпис и печат:

ЗАБЕЛЕЖКА: Ценовата оферта се подписва от представляващия участника и се поставя в
отделен запечатан плик.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№3

СХЕМА

НА РАЗПЛАЩАНЕ

Разплащането се извършва до.............................................................. работни дни, след
доставката на горивото в български левове, по банков път, въз основа на издадена данъчна фактура,
представен актуален ценоразпис от фирмата-производител към датата на доставка, сертификат за
произход и качество и проведен входящ контрол.

Дата:
Име и подпис на Кандидата:

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

СРОК

НА

ДОСТАВКА

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................

Дата:
Име и подпис на Кандидата:

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ДЕКЛАРАЦИЯ
(образец)
по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата ................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на .............................
от.......................................,
адрес:.............................................................,
в
качеството
си
на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д.
№.................. на ......................., идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със седалище и
адрес на управление ............................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;
1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;
1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;
1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;
1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя
на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за
нуждите на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом” в 7-дневен срок от настъпването на
съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..................... 2012г.
гр. ........................................

Декларатор: ..............................
(подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ДЕКЛАРАЦИЯ
(образец)
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата ................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на .............................
от.......................................,
адрес:.............................................................,
в
качеството
си
на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д.
№.................. на ......................., идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със седалище и
адрес на управление ............................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен дружество:
1. Не е обявено в несъстоятелност;
2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;
3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.
В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда,
не е преустановило дейността си;
4. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има
такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно
правните норми на държавата, в която дружеството е установено.
5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация;
6. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя
на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за
нуждите на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом” в 7-дневен срок от настъпването на
съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..................... 2012г.
гр. ........................................

Декларатор: ..............................
(подпис)

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ” – ГРАД ЛОМ
3600 Лом, ул. „Дунавска” № 67, тел.,факс: 0971/66 013
e-mail: naiden_gerov@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Проект!

ДОГОВОР
№ ......../ ..................
за изпълнение на поръчка за "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за
нуждите на Профилирана гимназия "Найден Геров"- гр. Лом”
Днес,..........2012г., в гр. Лом между страните:
1. Профилирана гимназия "Найден Геров" със седалище и адрес: гр.Лом, ул.”Дунавска”
№67, тел. 0971/60013, факс: 0971/60013, E-mail: naiden_gerov@abv.bg, БУЛСТАТ ……………,
представлявано от Теодор Георгиев Йончев - Директор, наричан за краткост тук и по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2. .................................................................................,
Вписан
в
търг.регистър.................................................
с
ЕИК..............................
и
ДДС
№..................................,
седалище
и
адрес
на
управление………………………………………. ...........................................................................................
..,тел.
...................,факс
............................,представлявано
от .....................................................................................,
наричано за краткост тук и по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да
осъществява доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Профилирана гимназия
"Найден Геров"- гр. Лом”
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора при условията на направената от него оферта
за участие в процедура за възлагане на поръчката на Директора на Профилирана гимназия "Найден
Геров"- гр. Лом”. Ценовата оферта /Приложение№2/, Схемата на разплащане /Приложение №3/ и Срок на доставка / Приложение №4 / на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представляват неразделна част от този
договор.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Този договор се сключва за срок от 12м.(дванадесет месеца).
Чл.3. Доставката на дизеловото гориво за отопление се извършва до място, указано в заявката на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното гориво с двустранни документи,
съгласно предложената ценова листа /Приложение№2/ и одобрена схема на разплащане
/Приложение №3/, които са неразделна част от този договор.
ІV. СРОК НА ДОСТАВКАТА
Чл.5. Доставките се извършват в срока, посочен в Предложението, съгласно Приложение №4, което е
неразделна част от този договор.

V. ТРАНСПОРТ
Чл.6. Доставките се извършват с транспортни средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след заявка от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.7. За чистотата на транспортните средства, с които се доставя
горивото, отговаря
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.8. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получава горивото, предмет на този договор, в срока и при условията, договорени между
страните;
2. да осъществява входящ контрол относно качеството, количествата и др. във всеки един момент от
изпълнението на договора, без това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на продуктите.
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
1.се задължава да заплаща договорените цени на доставеното гориво, по реда и при условията на
този договор;
2.определя лице за осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЧЛ.9. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката на горивото да получи
уговореното възнаграждение по реда и условията на този договор.
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.да изпълнява качествено и в срок предмета на договора;
2. да осигурява собствен транспорт, съобразно условията на Раздел V от настоящия договор.
3. да доставя заявеното гориво на мястото, посочено в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по определения
в предложението срок;
4. да отстрани своевременно недостатъците на горивото, във връзка с предявени рекламации от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случай когато недостатъците са съществени – да замени продуктите;
5. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация за физически и
юридически лица относно изпълнението на поръчката.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. /1/ Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл.2.
/2/ Този договор може да бъде прекратен предсрочно:
1. по взаимно съгласие на страните,изразено писмено с едномесечно предизвестие;
2. с двумесечно писмено предизвестие, отправено от другата страна;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, предмет на договора,
извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да
предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите по чл.10, ал.3.
/3/ В случаите на ал.2 страните уреждат взаимоотношенията си с двустранен протокол.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 12. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се
позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за
възникването на непреодолима сила.
Чл. 13. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички разумни усилия и
мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата
страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
Чл. 14. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 15. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени
действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация,
получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 17. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква
информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е освен пред своите служители.
Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за
целите на изпълнението на договора.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от
Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 23
Чл. 19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията
за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора
срок, същият дължи на Възложителя неустойка в
размер на 10 на сто от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на
сто.
Чл. 20. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за поголеми вреди по общия ред.
Чл. 201. При прекратяване на договора по чл. 11, ал. 2, т. 2, 3 и 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. Страните ще решават споровете във връзка с този договор, вкл. и неговото тълкуване, чрез
преговори. Ако не бъде постигнато съгласие спорът ще се отнася до компетентния съд.
За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и
договорите и другите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните.
Неразделна част от този договор са следните приложения:
Приложение № 2 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата за
възлагане на поръчката.
Приложение № 3 - Схема на разплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата
за възлагане на поръчката.
Приложение № 4 - Срок на доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата за
възлагане на поръчката.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
ДОГОВАРЯЩИ:
Възложител:
ПГ"Найден Геров"
Директор:
Теодор Йончев

Изпълнител:
…………………………………..
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