
АКО Е 

ПРИЛОЖИМО! 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка  

 

Долуподписаният/-ната.................................................., ЕГН ............................................, в качеството 

си на ........................................................ на  

                      (длъжност/ качество с представителна власт) 

…………………......................................................................,  

                              (наименованието на дружеството) 

ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ……………………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваното от мен ..............................................................................................., е  

(наименованието на дружеството) 

съгласно да участва като подизпълнител на участника ........................................................  

(фирмата на участника) 

в обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, конфигуриране и 

пускане в употреба на ИТ продукти: 5 бр. лаптопи, 18 бр. настолни компютърни 

системи и 30 бр. таблети” по НП «ИКТ в училище»   за нуждите на 2 СОУ „Акад. 

Емилиян Станев”, гр. София 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на 

участието/дела ни в % са, както следва: .........................................................................................   

(изброете конкретните дейности  и техния дял  от обекта на обществената 

поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право 

да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 НК наказателна отговорност за посочване на 

неверни данни и деклариране на неистински  обстоятелства. 

 

 

 

 

Дата:......................г.                                          

Декларатор:............................... 

(подпис и печат) 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл. 56 ал. 1 т.12 ЗОП 

 

Долуподписаният/ната………………………………………………………………………, в качеството си 

на …………………………………………… (управител или друг представител) на 

………………………………………………... (наименование на участника), и с оглед на участието 

на представляваното от мен дружество в обществена поръчка с предмет: „Доставка, 

инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 5 бр. 

лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 бр. таблети” по НП «ИКТ в 

училище»   за нуждите на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, гр. София 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта на договора, както и че: 

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги 

приемаме без възражения; 

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в публичната покана за 

възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и 

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв 

предлог данните за обществената поръчка; 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни и деклариране на 

неистински обстоятелства в настоящата декларация подлежа на наказателна 

отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

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

гр.                                                                                                     /…………………………/ 

 



Проект! 

 

ДОГОВОР  № ______________ 

 

Днес, ..................................2014 г., в гр. ……………, между: 

1. 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев”, със седалище и адрес на управление: 

община: Столична, гр. София, ул. Генерал Сувовров №36, ПК 1618, ЕИК по БУЛСТАТ 

000674853, представлявано от ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА ЛИЛОВА, -  ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

_________________________________, със седалище и адрес на управление: 

_______________________________, ЕИК по БУЛСТАТ ___________________, представлявано от 

____________________________________________________, ЕГН __________________________ - ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл.14 ал.4 т.2  от Закона за обществените поръчки, се подписа 

настоящия договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Възложителя възлага, а Изпълнителят приема да извърши „Доставка, инсталиране, 

конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 5 бр. лаптопи, 18 бр. 

настолни компютърни системи и 30 бр. таблети” по НП «ИКТ в училище»   за 

нуждите на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, гр. София  съгласно Оферта (Приложение 

№1), Предложение за изпълнение на поръчката съгласно чл. 101в т.2 от ЗОП и 

техническото задание - (Приложение №2), Ценово предложение (Приложение №3), 

всичките - неразделна част от договора. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и има 

действие до доставката на оборудването, но не по-късно ________________ 

(__________________) работни дни, съгласно предложение за изпълнение на изискванията 

съгласно чл. 101 Б от ЗОП на изпълнителя /Приложение № 2/ от офертата на 

изпълнителя/, неразделна част от настоящия договор. 

2.2. Място на изпълнение на поръчката: 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, гр. 

София 

ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Стойността на доставката, предмет на настоящия договор е в размер на 

_________________ лв. (_____________________ лева), с включен ДДС, определена в ценовата 

оферта на изпълнителя Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор. 

3.2. Разплащането ще се извърши: 

3.2.1  авансово плащане до размера на одобреното съфинансиране по проекта 

на МОН в размер на 12 267,50 лева /дванадесет хиляди двеста шестдесет и седем 

лева и петдесет стотинки/ с ДДС, след издаване на авансова фактура.  

3.2.2  окончателно плащане в срок от 2 (два) календарни дни след издаване на 

фактура за приетата с приемо-предавателен протокол доставка.    

3.3. Разплащането ще се извърши по банков път на сметка на Изпълнителя: 

 

IBAN – …………………….. 



BIC – ………………………… 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4.1. Възложителят е длъжен да оказва необходимото съдействие на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

4.2. Възложителят има право да приеме от Изпълнителя доставеното в срок, 

количество и качество компютърно оборудване, чрез подписване на приемателно-

предавателен протокол. 

4.3. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответната цена за 

изпълнената доставка, по начина и в сроковете, определени в т. III от настоящия 

договор. 

4.4. Възложителят има право, когато Изпълнителят се е отклонил от 

изискванията за доставка по настоящия договор, да откаже приемането на част или 

цялото количество оборудване, както и да откаже да заплати съответната цена, 

докато Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора. 

4.5. Когато недостатъците на доставеното оборудване, предмет на настоящия 

договор са съществени, Възложителят разполага с правото да задължи 

Изпълнителят да ги замени с изправни такива за сметка на Изпълнителя. 

4.6. Изпълнителят е длъжен  да достави оборудването за срок от………, не по 

дълъг от 10 работни дни от датата на подписване на настоящия договор. 

4.7. Изпълнителят е длъжен да осъществява гаранционната поддръжка на 

оборудването за срока на предложената от него гаранция. 

 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ 

 

5.1. Гаранционният срок за всеки артикул е посочен в Предложение за 

изпълнение на поръчката съгласно чл. 101в т.2 от ЗОП и техническото задание - 

(Приложение №2), неразделна част от настоящия договор  и започва да тече от 

датата на подписването на предавателно-приемателен протокол за доставка на 

оборудването. 

 5.2. При поява на дефекти, в срока по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 часа от установяването им. 

Гаранционният срок спира да тече за периода от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за наличието на дефект до отстраняването на същия, удостоверено с двустранен 

протокол. 

 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка повредите, 

дефектите или неизправностите възникнали в гаранционния срок, в рамките на 10 

работни дни от получаване на уведомлението. При невъзможност за отстраняване на 

повредите в срока по предходното изречение, изпълнителят е длъжен да осигури 

временно оборотно оборудване за срока на ремонта, гарантирайки същата 

функционалност като тази на оборудването, което се ремонтира. 

 5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури надеждно сервизно обслужване и 

поддръжка на доставката в срока по т. 5.1. 

 

VІ. САНКЦИИ 

 



 6.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, 

или изискванията за нея съгласно договора и документацията за възлагане на 

обществената поръчка в установения по договора срок, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 на сто за всеки просрочен ден, но не 

повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора. 

 6.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 

на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от 

стойността на договора. 

 6.3. За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по 

т.6.1 и 6.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 5 (пет) 

на сто от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от 

неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.  

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

7.1. Настоящият договор се прекратява: 

1.1. с извършване на доставката и заплащане на уговореното възнаграждение; 

1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

1.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно неизпълнение 

на задълженията на Изпълнителя по раздел IV от настоящия договор. 

 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

8.1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

8.2. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред 

компетентния съд в гр. ……………. 

8.3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от 

проведената процедура чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП.  

8.4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са 

както следва: 

8.4.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. Генерал Сувовров №36, ПК 1618. 

8.4.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.......................................................................................................................... 

8.5. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се 

смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на 

последния известен адрес. 

8.6. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 

изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и 

обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 

финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или 

други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената 

поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, 

която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки 

съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

 



Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – 

един за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 

1/ Оферта (Приложение №1),  

2/ Предложение за изпълнение на поръчката съгласно чл. 101в т.2 от ЗОП и 

техническото задание - (Приложение №2),  

3/ Ценово предложение (Приложение №3). 

 

 

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА ЛИЛОВА 

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................................................................ 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Счетоводител: 

 

  



АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

 

       1. Наименование на участника ________________________________________________  

Адрес__________________________________________________________________________                                                                   

                                                  (код., град., община, квартал, улица, бл., ап.) 

телефон №: __________________________ 

 факс № ______________________________ 

e-mail: ______________________________, Интернет адрес ____________________________ 

 

        2. Лице за контакти __________________________________________________________ 

Длъжност: ______________________________________________________________________ 

Лична карта №___________________, изд. на ________________ от МВР – гр. ____________ 

телефон/ факс: __________________________________________________________________ 

 

        3. Обслужваща банка _____________________________________________________   

            банков код  _______________________________________________________________ 

            № на сметката ____________________________________________________________ 

 

Титуляр на сметката  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                      Подпис:___________________________ � 

(Име, длъжност - управляващ) 

(печат) 

 

 

 

 
 
 



Д Е К Л А Р А Ц И ЯД Е К Л А Р А Ц И ЯД Е К Л А Р А Ц И ЯД Е К Л А Р А Ц И Я    
    

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5    
от Закона за обществените поръчкиот Закона за обществените поръчкиот Закона за обществените поръчкиот Закона за обществените поръчки    

 
 

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с ЕГН 
………………….., в качеството ми на ………………………………. (посочете 
длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на 
участника) - участник в открита процедура по реда на Закона за обществените 
поръчки    (ЗОП)    с предмет: „ДДДДоставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в оставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в оставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в оставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в 
употреба употреба употреба употреба на ИТ продукти: 5 бр. лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 на ИТ продукти: 5 бр. лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 на ИТ продукти: 5 бр. лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 на ИТ продукти: 5 бр. лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 
бр. таблетибр. таблетибр. таблетибр. таблети”””” по НП «ИКТ в училище» по НП «ИКТ в училище» по НП «ИКТ в училище» по НП «ИКТ в училище»   за нуждите на 2 СОУ „Акад. Емилиян 
Станев”, гр. София    
        

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:    
    

1. Участникът …………………………………………………, който представлявам: 
(посочете наименованието на участника) 
    

1.1. Не е обявен в несъстоятелност; 
1.2.1. Не е в производство по ликвидация;   
1.2.2. Не се намира в подобна процедура на посочената в т.1.2.1 съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
1.3.1. Не се намира в открито производство по несъстоятелност; 
1.3.2. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла 

на чл. 740 от Търговския закон; 
1.3.3. В случай че участникът е чуждестранно лице: (а) не се намира в подобна 

процедура на посочената в т. 1.3.1 и на посочената в т. 1.3.2 съгласно 
националните закони и подзаконови актове, (б) дейността на участника не е под 
разпореждане на съда и (в) участникът не е преустановил дейността си; 



1.4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен. 

1.5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на 
незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

1.6. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

1.7. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и 
сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от 
възложителя с влязло в сила съдебно решение;  

2. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран(-а), 
за:  
 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс (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; 
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на 

поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП. 
 

3. Не съм лишен(-а) от правото да упражнявам определена професия или 
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението. 

 



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

 
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) аз, долуподписаният(-ата), в качеството ми на ...................................... 
(посочва се длъжността) на ……………………..............…………….............................. 
(посочете наименованието на участника) не съм свързано лице1 с възложителя 
(Директорът на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, гр. София) или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация. 
 
 
В процеса на провеждане на процедурата се задължавам да уведомя възложителя 
за всички настъпили промени в декларираните обстоятелствата в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

 
В случай, че съм определен за изпълнител, при подписване на договора за 
обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи 
за удостоверяване липсата на част от обстоятелствата декларирани по-горе, в 
съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
 
………………………. г.    Декларатор: ………………………. 
(дата на подписване)      (подпис и печат) 

                                            
1 За „свързани лица”, виж § 1, т.    23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 2, 3, 4 и 5 от декларацията се прилага 

за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 


