
 

ОБРАЗЕЦ № 1 

 

Наименование на Участника:  

Правно организационна форма на        

участника  

 

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, 
№) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  
 

ДО  

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
ГР. ВЪРШЕЦ  3540 
БУЛ."БЪЛГАРИЯ" № 10 

НАЧАЛЕН ДОКУМЕНТ 

на оферта за изпълнение на обществената поръчка 

 

Наименование на 
поръчката: 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен 
социален патронаж и детските градини на община Вършец". 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 
процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на 
изискванията  и условията, посочени  в документацията за участие. 

1. Доказателствата за техническите ни възможности за изпълнение на поръчката са 
оформени съгласно обявлението и указанията на възложителя и приложени към настоящата 
оферта и посочени в „Списък на документите в офертата”. 

2. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е оформено съгласно указанията на 
възложителя, поставено е в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана 
цена/Ценово предложение», поставен в плика с офертата. 

3. Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще използваме/ няма да използваме 
подизпълнител, който ще участва за изпълнението следните доставки на хранителни продукти 
описани, както следва:  

         3.1......................................................................................................................... 

възлизащи на ……… % от обема на обществена поръчка. Идентификация на подизпълнителя: 
……………………………………… 

3.2......................................................................................................................... 

възлизащи на ……… % от обема на обществена поръчка. Идентификация на подизпълнителя: 
……………………………………… 

3.3......................................................................................................................... 

възлизащи на ……… % от обема на обществена поръчка. Идентификация на подизпълнителя: 



……………………………………… 

4. Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от ….. 
/………………………./ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.  

 

5. Друго................................................................................................................ 

(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и 
обстоятелства) 

 

 

 

Дата: …...............2014 г.                                           ...................................................         

                      (име и Фамилия)                                                

(длъжност на представляващия Участника)                                         

                              /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 2 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 



 

1. Наименование на участника и правноорганизационна форма: 

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

 

2. Координати на участника за кореспонденция: 

 

Адрес на участника:  

Телефонен номер на 
участника: 

 

Факс на участника:  

Е-мейл участника:  

3. Лице, упълномощено официално да представлява участника за процедурата: 

Трите имена на лицето:  

Данни по документ за 
самоличност: 

 

Длъжност на лицето:  

2. Лице за контакти: 

Трите имена на лицето:  

Длъжност на лицето:  

5.  Обслужваща банка и банкова сметка па участника: 

Име и адрес на 
обслужващата банка: 

 

IBAN на банковата сметка:  

ВIС на банковата сметка:  

Титуляр на банковата 
сметка: 

 

 

 

 

 

 

Дата: …...............2014 г.                                           ...................................................         

(име и Фамилия)                                                  

(длъжност на представляващия Участника)                                         

 /подпис и печат/ 

Забележка: 

Настоящият ОБРАЗЕЦ се попълва и подписва от лицето, което официално представлява 
участника/подизпълнител/-ите му (ако е приложимо) пред трети страни за всякакви цели. 
Когато участникът е „обединение", образецът се попълва и подписва от всеки един член на 
обединението. 

 



ОБРАЗЕЦ № 3 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
 

Долуподписаният, във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: "Доставка на 
хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община 
Вършец". 
 

Декларатор  
ФИРМА/ИМЕ  

Управител/Пълномощник  
Адрес на седалище  

Адрес на управление  
Телефон  

Факс  
E-mail  

ЕИК  
 
       с настоящата декларация 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за/ реабилитиран/а съм за: 
/ненужното се зачертава/ 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по 
чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК);  
б) подкуп по чл. 301-307 от НК;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК,  

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или се намира в 

подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 
4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към 

общината по седалище по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането 
на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен; 

5. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не е 
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон. 

 в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

6. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по 
договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

7. Представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление 
по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки; 

8. Не съм свързано лице, по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП, с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

                                                           
1  При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния 
документ към настоящата декларация. 



9. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
 

 Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в горепосочените 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 Като участник в настоящата обществена поръчка, Ви уведомявам, че публичните регистри, в 
които се съдържат посочените в т. 1-5 и т. 7 обстоятелства, или компетентния орган, който 
съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя 
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя са: 

1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 
3. ……………………………………………… 

 Изисканата информация се предоставя от участника в случай, че законодателството 
на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства 
в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 
 
……………..2014г. 
                                                                                        ДЕКЛАРАТОР: ……………………. 
                                                                                                                      /подпис и печат/ 
 

        Декларацията по 47, ал. 9 от ЗОП се представя от всяко едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват юридическото лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 4 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, които ще 
изпълнява/т, както и дела на участието му/им 

 

Долуподписаният /-ната/       с лична карта №                        , 
издаден на     от                         , с ЕГН                                      ,               
в качеството ми на __________________________________________ (посочете длъжността) на  
                             (посочете фирмата на участника) - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с 
предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и 
детските градини на община Вършец". 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Че ще  използвам / няма да използвам  подизпълнители.   

                             /ненужното се зачертава!!/   

Подизпълнители ще са:   

1. .............................................................................................. 

Участието на подизпълнител 1 представлява ............ /.............. %/ на сто от общата 
стойност, на обекта на поръчката, като работата му ще обхваща следните дейности от 
цялостната обществена поръчка: 
................................................................................................................................................ 

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

Участието на подизпълнител 2 представлява ............ /.............. %/ на сто от общата 
стойност, на обекта на поръчката, като работата му ще обхваща следните дейности от 
цялостната обществена поръчка:  

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

3. .............................................................................................. 

Участието на подизпълнител 2 представлява ............ /.............. %/ на сто от общата 
стойност, на обекта на поръчката, като работата му ще обхваща следните дейности от 
цялостната обществена поръчка:  

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

 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 

 

Забележка: При необходимост се добавят редове и се описват всички 
подизпълнители. 

 

 

 

...............2014 г. 

гр............... .............     ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

 

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата 
процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на 
обединението/консорциума 

БРАЗЕЦ № 5 

                                                         Д Е К Л А Р А Ц И Я 



от номиниран подизпълнител 

 

Долуподписаният /-ната/       с лична карта №                        , 
издаден на     от                         , с ЕГН                                      ,               
в качеството ми на __________________________________________ (посочете длъжността) на  
                             (посочете фирмата на участника) - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с 
предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и 
детските градини на община Вършец". 

 
 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Съгласен съм да участвам в обществена поръчка „откритата процедура“ по ЗОП с предмет: 
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските 
градини на община Вършец". 

 

, като подизпълнител на участника: 

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

(посочва се наименованието на участника) 

Участието ми като подизпълнител представлява ............ /.............. %/ на сто от общата 
стойност, на обекта на поръчката, като работата ми ще обхваща следните дейности от 
цялостната обществена поръчка: ............................................................................................... 

Прилагам следните документи съгл. чл.56 ал. 2 във вр. с чл.56 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от 
ЗОП: …………………………………. 

 

 

 

 

 

 
...............2014 г. 

гр............... ......................      ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

 

Забележка: 

Настоящият ОБРАЗЕЦ се попълва и подписва от лицето, което официално представлява 
подизпълнителя пред трети страни за всякакви цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 6 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.56, ал.1 т.11 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/       с лична карта №                        , 
издаден на     от                         , с ЕГН                                      ,               
в качеството ми на __________________________________________ (посочете длъжността) на  
                             (посочете фирмата на участника) - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с 
предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и 
детските градини на община Вършец". 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Че като представляващ ............................................................. за участие в откритата 

                                          /име на участника – юридическо лице/ 

процедура за възлагане на обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: 
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските 
градини на община Вършец". при подготовка на офертата са спазени изискванията за закрила 
на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от 
Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки, както и условията на труд.  

 

...............2014 г. 

хр...............                                             ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

 

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата 
процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на 
обединението/консорциума. 
  Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, 
както следва: 
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите : 
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 
- Относно задълженията за опазване на околната среда : 
Министерство на околната среда и водите 
Информационен център на МОСВ : 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 
1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22 
Телефон: 02/ 940 6331 
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2  
         Телефон: 8119 443 
 
 

Примерен образец!!! 
 

ОБРАЗЕЦ № 7 
 
До     



с.   Р. България (име и адрес на Възложителя) 

 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 
 
 

Известени сме, че нашият клиент,    [наименование и адрес на участника], 
наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше решение №   /
  г. [посочва се № и дата на решението за откриването на процедурата] процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет:      [описва се обектът, както 
и идентификационния номер, ако има такива]. 

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите 
на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова 
гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 2000 (две 
хиляди) лева. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на 
банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по 
посочената от Вас банкова сметка, сумата от ____ (______) лева, в срок до 3 (три) работни дни 
след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че 
УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия: 

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 
б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор 

за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на 
изпълнител на обществената поръчка. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до 
нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, 
потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и 
че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за 
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по 
телеграф на посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от  часа на   г. [посочва се датата и часът на 
крайния срок за представяне на офертите]. 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и 
час,  съобразно условията на възложителя], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да 
бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали 
това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима 
или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 
 
 
 
 
Подпис и печат,       (БАНКА) 



Примерен образец!!! 
 

ОБРАЗЕЦ № 8 
 

До     

с.   Р. България (име и адрес на Възложителя) 

 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 
  

Ние, ........................................................................….. (име и адрес на банката)  сме 
уведомени, че между Вас, ………..……………… (име и адрес на Възложителя) с 
Идентификационен № ........................................................  като Възложител и фирма 
……….....……… ………………..…………[наименование и адрес на участника], със седалище 
…....................................................… /адрес/, Идентификационен № ................................, класиран 
на първо място с Ваше Решение №   /  г. [посочва се № и дата на 
Решението за класиране] предстои да бъде сключен Договор за ………………… [описва се 
предмета] на обща стойност ………................ /словом:…..…… ……..…/. 

В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза 
банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ……………………… 
/словом………………..…/, представляваща 2 % от прогнозната стойност на обществената 
поръчка без ДДС. 

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ………………….  ние, 
..................................…../ име на банката / се задължаваме неотменяемо, независимо от 
валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до 
…….………… /словом:…………….….....………/ при получаване на Вашето надлежно подписано 
и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма....................................... не е изпълнила 
частично или изцяло задълженията си по горецитирания Договор. 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 
извършено по нея по силата на предявен иск. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството 
на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 
автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Настоящата гаранция е със срок на валидност и изтича изцяло и автоматично, в случай че 
до 17.00 часа на ____________[посочва се дата съобразно условията на Възложителя], искането 
Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в .……..……………………..  (име и 
адрес на банката). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът 
на банковата гаранция ни е върнат или не. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след 
връщане на оригинала на същата в …………..…………………… (име и адрес на банката).  

 
 
 
 
 
Наредител:        /подпис/и/ печат/ 



ОБРАЗЕЦ № 9 

 

Наименование на Участника:  

Правно организационна форма на участника   

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ДО  

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
ГР. ВЪРШЕЦ  3540 
УЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 10 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за изпълнение на обществена поръчка „Доставка на всички видове хранителни 

продукти включително плодове и зеленчуци и консерви за нуждите на община Вършец, за 

детските градини, Домашен социален патронаж и по проект № BG05FMOP001-3-002-0099 -

CO1 "Осигуряване на топъл обяд в община Вършец". 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото представяме нашето ценово предложение към офертата си за участие в 
обществена поръчка «открита процедура“ по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: 
„Доставка на всички видове хранителни продукти включително плодове и зеленчуци и 
консерви за нуждите на община Вършец, за детските градини, Домашен социален патронаж 
и по проект № BG05FMOP001-3-002-0099 -CO1 "Осигуряване на топъл обяд в община 
Вършец". , както следва: 

 
1.  За изпълнение на поръчката предлагаме за целия период на договора – 12 

/дванадесет/ календарни месеца отстъпка/надценка върху месечните цени описани в 
месечната Справка за минимални цени на едро с ДДС на хранителни продукти за област 
Монтана издавана ежемесечно от Системата за агро-пазарна информация /САПИ/ за 
област Монтана, както следва:  

 
2. Предлагаме …………. % словом …………………………………… /изписва се с думи 

отстъпка или надценка/ …………………………………………… от месечните цени описани в 
месечната Справка за минимални цени на едро с ДДС на хранителни продукти за област 
Монтана издавана ежемесечно от Системата за агро-пазарна информация /САПИ/ за област 
Монтана. 

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от 
Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между 
двете страни. 

Дата: …...............2016 г.                                           ...................................................         

                       (име и Фамилия)                                                

(длъжност на представляващия Участника)                                         

                        /подпис и печат/                                               



                                                                                                          ОБРАЗЕЦ № 10 

 

Наименование на Участника:  

Правно организационна форма на участника   

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, 
№) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ДО  

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
ГР. ВЪРШЕЦ  3540 
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 10 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка „Доставка на всички видове хранителни 

продукти включително плодове и зеленчуци и консерви за нуждите на община Вършец, за 

детските градини, Домашен социален патронаж и по проект № BG05FMOP001-3-002-0099 -

CO1 "Осигуряване на топъл обяд в община Вършец". 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален 
патронаж и детските градини на община Вършец". 

 

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще 
съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение 
удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва: 

 
1. Срок за изпълнение на доставките предмет на обществената поръчка 24 

/двадесет и четири/ календарни месеца. 
2. Доставените хранителни продукти ще бъдат в началан срок на годност. 
3. Доставените хранителни прокути ще имат доказан произход и сертификат от 

производителя. 

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от 
Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между 
двете страни. 

 

Дата: …......2014г. 

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

(име и Фамилия)             (длъжност на представляващия)             /подпис и печат/ 

 



ОБРАЗЕЦ № 11 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.56, ал.1 т.12 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/        с лична карта №   , 
издаден на     от                         , с ЕГН                                      ,               
в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) 
на                               (посочете фирмата на участника) - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община 
Вършец". 

 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

 
Приемам условията и клаузите заложени в проекта на договора, неразделна част от 

документацията за участие. 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла 

на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата  ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия       __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОБРАЗЕЦ № 12 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/        с лична карта №   , 
издаден на     от                         , с ЕГН                                      ,               
в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) 
на                               (посочете фирмата на участника) - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община 
Вършец". 

 
  
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

Имам възможност да доставям всички видове хранителни прокукти за изпълнение на 
обеществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен 
социален патронаж и детските градини на община Вършец". 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Дата  ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия       __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗЕЦ № 13 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за запознаване с условията на откритата процедура 

 

 

Долуподписаният /-ната/        с лична карта №           , 
издаден на     от                         , с ЕГН                                            ,               
в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) 
на                               (посочете фирмата на участника) - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община 
Вършец". 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

като представляващ .................................................................................................................... 

                                      /име на участника – юридическо лице/ 

 
         Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата обществена поръчка и ги 
приемаме без възражения; 

1. Задължаваме се да спазваме условията за участие в откритата процедура за възлагане на 
обществената поръчка и всички действащи стандарти, които се отнасят до изпълнение на 
същата; 

2. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог 
данните за обществената поръчка; 

3. Задължаваме се да спазваме действащите в страната норми, стандарти и изисквания по 
безопасност и хигиена, както всички други нормативни актове, свързани с изпълнението на 
обществената поръчка. 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 

 

 

 

..............2014 г.                                   ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата 
процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на 
обединението/консорциума 

 

 



ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 
№ …....../….................2014 г. 

 
Днес, ………...................2014 г. в гр. Вършец след проведена обществена поръчка, 

„открита процедура" по ЗОП и влязло в сила решение № ……. от …………..............2014г. 
на Кмета на община Вършец и на основание чл. ...... от  ЗОП се сключи настоящия договор 
за доставка между: 

Община Вършец със седалище и адрес на управление гр.Вършец 3540, община 
Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, булстат/ЕИК 000320655 представлявана 
от Кмета - инж. Иван Михайлов Лазаров и Красимира Стефанова Тачева - гл. 
счетоводител, наричани за краткост по -долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга 

.......................................................................... с седалище и адрес гр./с. .............................., 
община ........................................, област .................................................... ул. 
“.......................................................................................“ № ........ булстат/ЕИК 
.................................... 

Представлявано от Управителя/представлявящия .................................................. 
наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на свой риск срещу 
възнаграждение да извършва периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на 
домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец за срок от 24 /двадесет и 
четири/ календарни месеца. Доставените хранителни продукти ще се заплащат на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по цените описани в месечният бюлетин за минималните цени на едро на 
хранителни продукти за област Монтана издаван от Системата за агро-пазарна информация 
/САПИ/ с процент ..........  /............./ отстъпка или надценка................................... 
/................................/ съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от 
настоящия договор 

Чл.2. Настоящия договор се сключва за срок от 24 /дванадесет/ календарни месеца считано 
от ..............................г. до ................................г. 

 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.З.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща ежемесечно  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените 

количества хранителни продукти за предходния месец по цените описани в Месечния бюлетин 
за минималните цени на едро на харанителни продукти за област Монтана издаван от Системата 
за агро - пазарна информация /САПИ/ за предходния месец с процент …… % /……… процента/, 
предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценовата му оферта. 

Чл.4. /1/ Сумите ще се изплащат след представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която подробно са описани доставените видове и количества хранителни 
продукти за предходния месец. 

/2/ Фактурата се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 10-то число на месеца следващ месеца 
за които се фактурират доставаните хранителни продукти 

/3/  Сумите се превеждат по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
IB AN ....................................................... 
BIG      ...................................................... 
При банка ............................................... 
. 
 



III. ПРАВА И ЗЪДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да осигури необходимите средства за финансиране на доставките на хранителни 

продукти. 
2. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените хранителни продукти по реда на чл. 3 и 

чл. 4 от настоящия договор. 
3. Да подава заявки за хранителни продукти писмено с точни видове и количества 

хранителни продукти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 /три/ дневен срок преди желаната дата за 
доставка. 

4. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след 
установяване на доставени некачествени хранителни продукти.  

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право: 
1. Да получава хранителни продукти с доказан произход на производителя и сертификат 

за качество. 
2. Да получава пакетираните и консервирани хранителните продукти в начален срок на 

годност, а плодовете и зеленчуците с добро качество отговарящо на БДС. 
3. Да му бъдат доставяни заявените видове и количества хранителни продукти в 

сроковете описани в настоящия договор 
3. При констатиране на некачествени продукти да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

незабавно същото количество хранителни продукти с добро качество. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
1. Да изпълнява договорените доставки на хранителни продукти в срок, като организира 

и координира цялостния процес на доставките 
2. Да доставя хранителни продукти с доказан произход на производителя и сертификат 

за качество и в начален срок на годност. 
4. Да доставя пресни плодове и зеленчуците. 
5. Да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на ……. % /................... 

процента/ от прогнозната стойност на обществената поръчка, а именно сумата от …….. лв. 
/…………………………………………….. лева/. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно възнаграждение за доставените за 

предходния месец количества хранителни продукти. 
2. При промяна на някое от обстоятелствата по договора да уведоми незабавно писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 9. Настоящият договор се прекратява: 
/1/ По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма; 
/2/ С изтичане срока на договора; 
/3/ При системно доставяне на хранителни продукти с лошо качество или в просрочие от 

срока, указан в настоящия договор, едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
/4/ Със смъртта или поставяне под запрещение на някоя от страните, респективно с 

прекратяването на юридическото лице на някоя от страните; 
 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 
Чл.10. Настоящият договор може да бъде изменен и допълнен само по взаимно съгласие 

между страните, изразено в писмена форма, което става неделима част от настоящия договор. 
Чл.11. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

гражданското законодателство на Република България. 
Чл.12. Адресите за кореспонденция на страните по настоящия договор са. 
 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Община Вършец                                                    ........................................ 
гр.Вършец 3540                                                      гр. .................................. 
Община Вършец                                                    община ......................... 
Област Монтана                                                      област ........................... 
Бул."България" 10                                                   ул/жк ............................. 
Лице за контакт ...............                                      лице за контакт.................. 
                                           
Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните и един за архива на община Вършец. 
 
Приложение към договора. 
1. Ценова оферта 
2. Техническа оферта. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………..                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………….. 
                      /подпис и печат/                                               /подпис и печат/ 
 
 
Кмет на община Вършец                             Управител на .............................. 
/Иван Михайлов Лазаров/                                 /....................................................../ 
 
 
Гл. счетоводител:………………… 

         /Красимира Стефанова Тачева/ 

 


