
До Просвета - София" АД

1618 София
ул. „Земеделска” Ме 2 (кв. „Овча купел”)

ПОКАНА
за представяне на оферта и сключване на договор за възлагане на обществена поръчкас предмет:

„Доставка на учебници и учебни помагала от издателство „Просвета“ АД за нуждите на 96.
СУ „Лев Николаевич Толстой“, гр. София през учебната 2023/2024г.

Уважаеми г-н/г-жо Управител,

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Ви отправям покана
за представяне на оферта и сключване на договор за доставка на учебници и учебни помагала за
нуждите на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“, гр. София през учебната 2023/2024г.
Видове и количества учебници и учебни помагала от издателство „Просвета“ АД

Съгласно Протокол от проведен месец февруари 2023 г. Педагогически съвет на 96. СУ „Лев
Николаевич Толстой“, гр. София, са одобрени следните видове и количества учебници и учебни
помагала, издавани от издателство „Просвета“ АД, гр. София и е направена поръчка.

Прогнозна стойност на посочените видове и количества е в размер на : 52840.84 лева без ДДС

Място и срок на представяне на офертата: 07.04.2023 г. в сградата на 96. СУ „Лев Николаевич
Толстой“, гр. София, ул. „Никола Беловеждов“ Ме 1.

Съдържание на офертата:

1. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - подписана от лицата по чл. 40, ал. 1, т. 4 от
ППЗОПвъв връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец Ле 1

2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - подписана от лицето, което може
самостоятелно да представлява издателство „Просвета“ АД - Образец Ле 2

3. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец Ле 3

4. Ценово предложение - Образец Ле 4

Дата, час и място на представяне на офертата 07.04.2023 г.- 10 часа.



Дата, час и място на преговорите: 07.04.2023 г.- 10 часа.

Лицеза контакт: Веселка Микаелян, тел.:0876771308 е-тай:зои 96(Фабу.Ър

Приложения към Поканата:

1.

пан

Образец Ме 1

Образец МФ 2

Образец Ме 3

Образец МФ 4

Проекто-договор - за сведение на поканеното лице, издат.,„Просвета“АД, гр. София

Директор на 96,СУ,
7

МАММА,
х. Ж



св мес96. СУ “Лев Николаевич Толстой
".„ гр.София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ Ме 1;

“софий” : 0876 77 13 08 , уеб: ме. 9650и.сот; е-та!!: О6з0и(096з0и.сот ; з5ои 96(Фабу.Бе

Проект -договор

ДОГОВОРМе.Ини 2023 г.

Дине линии 2023 в гр.София между: 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“със
седалище и адрес на управление гр. София, жк. Люлин, ул. „Никола Беловеждов“ Ме 1

ЕИК по БУЛСТАТ 000668476 и телефон за връзка 0876771308 предсавлявано от
Цветелина Иванова Вълчева, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

ат с адрес на управление ...................... с ЕИК по БУЛСТАТ ............щн
представлявано ОТ .................ее. „ от друга страна, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”
на основание ПМС Ме 14 от 1.02.2008 г. се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави срещу заплащане
учебници и учебни помагала, съгласно Предложението за изпълнение -- Образец 2 и
Деновото предложение -- Образец 3, неразделна част от настоящия договор.
(2) Видовете и количествата учебници и учебни помагала са съгласно заявката/ите,
изготвени от Възложителя и изпратени на Изпълнителя.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2 Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на доставените учебници и
учебни помагала на база единични цени , посочени в заявката на съответното
издателство.
(2) Възложителят заплаща на Изпълнителя доставените количества след подписване на
приемо-предавателен протокол и издаден оригинал на фактура.
(3) Плащането се извършвав 14-дневен срок от издаване на фактурата.
(4) Плащането се извършва по банков път по банковата сметка на Изпълнителя:
Банка!........ е еееененееккекякяккняТВАМ.....
ВС.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3 Срокът за изпълнение на заявката е до 30 календарни дни от получаването й от
Изпълнителя.
Чл. 4 Място на доставка: 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“, гр. София, ул. „Никола
Беловеждов“ Ме 1.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ

Чл. 5 (1) Възложителят е длъжен да посочи видовете и количества учебници и учебни
помагала в заявката/ите, изпратени до Изпълнителя.
(2) Възложителят е длъжен да осигури приемане и съхранение на доставените видове и
количества учебници и учебни помагала, така че да се запази добрият им търговски
вид и качество.
(3) Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя цената на извършената
доставка/и съгласно условията в чл. 2 от този договор.



+
А Бу 96. СУ “Лев Николаевич Толстой“

гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ Ме |;
. : 0876 77 13 08 , мееБ: угугуе.9650и.сот; е-тай: 9650ц(496зо0и.сот ; з5ои 96(Фабу.Ь-- “Софи 2

Чл. 6. Възложителят има право да контролира изпълнението на договора.
(2) Възложителят има право да не приеме и/или да върне доставени учебници и/или
учебни помагала, за които се установят видими и невидими дефекти и/или други
недостатъци и да поиска тяхната замяна.

Чл. 7 Изпълнителят е длъжен да доставя учебниците и учебните помагала, предмет на
този договор, съгласно заявката/ите на Възложителя.
(2) Изпълнителят е длъжен да достави нови, неупотребявани учебници и учебни
помагала, с добър търговски вид и качество.
(3). Изпълнителят е длъжен -да извърши доставката в срока, посочен в чл. 3 от този
договор.
(4). Изпълнителят е длъжен да извърши доставката на мястото, посочено в чл. 4 от този
договор.
(5) изпълнителят е длъженда уведоми Възложителя, за възникнали пречки и/или
обстоятелства, които препятстват изпълнението на договора съгласно уговореното в
него.

Чл.8 Изпълнителят има право да получи цената на извършената доставка/ и съгласно
условията в чл. 2 от този договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9 Настощият договор се прекратява:

- с изтичане на срока по чл. 10 и/или с изпълнение на дейностите по него - което
обстоятелство настъпи по-рано;

- с изрично писмено съгласие, изразено и от двете страни;
- при възникване на обстоятелства, които независимо от невиновното поведение

на страните, правят невъзможно изпълнението на договора.
(2) Всяка от страните може едностранно да поиска прекратяване на договора със 7-
дневно писмено предизвестие при възникване на обективан невъзможност същият да
продължи неговото изпълнение.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.10. Настоящият договор е със срок до 30.09.2023 г.
(2) Договорът влиза в силаот датата на неговото подписване.
Чл.11 На основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП, в прогнозната стойност на обществената
поръчка, възложителят е предвидил възможността за възлагане на допълнителни
видове и/или количества учебници и учебни помагала за нуждите на 96. СУ „Лев
Николаевич Толстой“, гр. София.
(2) В случай на заявени допълнителни количества, заплащането ще се извършва на
база еднични цени, посочени в заявката на съотвеното издателство, за съответния
учебник/помагало.

Договорът се съставя в 3. (три) еднообразни екземляра- 2 (два)за Възложителя и 1

(един) за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ.......... А
Счетоводител:

ИЗПЪЛНИТЕЛ..........акинеаитенатеазееаавъниен



Образец М1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. Зот ЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“,
гр. София през учебната 2023/2024 г.“

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН „ притежаващ лична карта Мо
„ издадена на

от МВР, гр. адрес: з

представляващ в качеството си на

със седалище. : и

адрес

на управление: „ тел./факс:

„вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК Мо

3

ИН по ЗДДС Же

ДЕКЛАРИРАМ, 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, 3З1аи чл. 352 -
35Зе 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. Не е налице конфликт на интереси, който не можеда бъде отстранен.



Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.

г Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40, ал.1, от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2
от ЗОП



Образец Ме 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. Зот З3ОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 96. СУ „Лев Николаевич
Толстой“, гр. София през учебната 2023/2024 г.

Долуподписаният /-ната/

сЕГН , притежаващ лична карта Ме
„ издадена на

от МВР, гр. „ адрес: >

представляващ в качеството си на

със седалище. и адрес
на управление: , тел./факс: ,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК Ме

ИН по ЗДДС Ме

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Участникът, който представлявам:

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 и към общината по седалището на
възложителя и на участника, или аналогични

задължения съгласно законодателството на

държавата, в която участникът е установен

а/ Няма.

6/ Има, доказани с влязъл в сила акт на

компетентен орган.
в/ Размерът на неплатените дължими данъци

или социалноосигурителни вноски е до 1 на

сто от сумата на годишния общ оборот за

последната приключена финансова година, но

не повече от 50 000 лв.

/ненужното се зачертава/
Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44,

ал. 5 от ЗОП

а/ Представляваният от мен участник не е

предоставял пазарни консултации и/или не е

участвал в подготовката на обществената

поръчка.
6/ Предоставянето на пазарни консултации
и/или участието в подготовката на



обществената поръчка на представлявания от

мен участник не води до неравнопоставеност

по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

/ненужнотосе зачертава/

2. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание,

с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване
3. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация,

свързана с удостоверяване линсата на обнования за отстраняване.
4. За участникът, който представлявам не е установено с влязло в сила наказателно

постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.
Г или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13,

ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения,

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която

кандидатът или участникът е установен;

Известна ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по

чл.313 от НК.

послове визии с. Декларатор:пази
Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да

представляват Участника.



Образец3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

с предмет:

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“,
гр. София за учебната 2023/2024 г.“

Уважаема г-жо Вълчева,

След като се запознахмес условията на изпратената до нас покана, представяме
нашето предложение за доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 96. СУ
„Лев Николаевич Толстой“ за учебната 2023/2024 г.

Приемаме да доставим.............. бр. , СЛОВОМ (.......акне ) учебници и
учебни помагала на училището.

Настоящето предложение е в съответствие с изпратената от Възложителя заявка по
видове и количества учебници и учебни помагала към датата на изпращане на поканата за
представяне на оферта.

Запознати сме и сме съгласни с клаузите на приложения проекто-договор!

залята 2023Зг. гр.София

(длъжност, подпис:........ )

печат



Образец Ме4

--

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет:

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 96. СУ „Лев Николаевич
Толстой“, гр. София през учебната 2023/2024 г.

Уважаема г-жо Вълчева,

След като се запознахме с условията на изпратената до нас покана за представяне

на ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет,

предлаганата от нас цена е ............... , СЛОВОМ (........ния ) без ДДС;

еее , слоВвОмМ (....................) с ДДС.

Предлаганата от нас обща цена е за доставка на заявените от възложителя, към

датата на получаване на поканата, видове и количества учебници и учебни помагала.

Предлаганата от нас обща цена включва всички разходи по опаковането,

транспортирането и доставката до възложителя и други обичайни разходи.

Участник:.........ня
)(длъжност, подпис:

печат


