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СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
• Решение на Управителя на „ВиК” ООД Търговище за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка.
• Обявление за обществена поръчка.
• Пълно описание на предмета на поръчката.
• Техническа спецификация.
• Образец на офертата и указания за подготовката й:
Образец №1 Оферта.
Образец №2 Административни сведения.
Образец №3 Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5,
т.2 от ЗОП.
Образец №4 Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и ал.5,
т.1 от ЗОП.
Образец №5 Декларация за участието на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8
от ЗОП.
Образец №6 Декларация, съдържаща информация за общия оборот и
оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните 3 /три/
години (2010, 2011 и 2012г.).
Образец №7 Декларация със списък на основните договори за услуги,
изпълнени през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.),
включително стойностите, датите и получателите, придружени с
препоръки за добро изпълнение.
Образец №8 Предложение за изпълнение на поръчката.
Образец №9 Предлагана цена.
Образец №10 Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
• Проект на договор.
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”ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ТЪРГОВИЩЕ
гр. Търговище, бул. "29- ти Януари" №3 тел: 0601 / 6 - 20 - 75 факс: 0601/ 6 - 74 - 65

Пълно описание на предмета на поръчката
Определянето на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за безплатна
храна на работниците и служителите от "В и К" ООД Търговище за общини: Търговище,
Омуртаг и Антоново е необходимо да се осъществи съгласно разпоредбите на Закона за
корпоративното подоходно облагане по чл.209, ал.1 и на основание Наредба №7 от
09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност на оператор, издадена от
министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите, Наредба за елементите
на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
Механизмът на действие на ваучерната верига нормативно се регламентира с Наредба
№7 от 09.07.2003г. Съгласно &1, т.1 от допълнителните разпоредби на Наредба №7 от
09.07.2003г. „ваучерите за храна” са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на
ползватели, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо
обслужване и обекти за търговия с храни, съгласно сключен договор за обслужване с
оператор. С ваучерите лицето може да закупи хранителните продукти, без алкохол и цигари.
Търговските обекти са уточнени предварително.
Работодателите договарят отпечатването и предоставянето на ваучери за храна чрез
подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите
по чл. 9, ал. 4 от Наредба №7 от 09.07.2003г.
Съгласно чл.209 от ЗКПО не се облагат с данък социални разходи по чл.204, т.2, буква
„б" (т.е. разходите за ваучери за храна), когато са в размер до 60.00 лева месечно и отговарят
на определени условия по чл. 209 от ЗКПО.
Социалните придобивки по чл. 294 от КТ и предоставени по реда и начина, определени
от чл. 293 от КТ, са достъпни за всички работници и служители.
Социалните придобивки, съгласно чл.294 от КТ, определени от чл.293 от КТ, се
предоставят във вид на ваучери за храна като общият брой на работниците и служителите при
"В и К" ООД Търговище, имащи право на тях е 273 /чийто брой търпи промяна/, за период от
12 месеца, като стойността на ваучер за храна за един работник възлиза на 60.00 лв. месечно.
Предоставянето на ваучери за храна не е обвързано с престацията на труд. Наличието
на периоди на отсъствие на работника/служителя, (включително ползване на отпуск по
болест, платен отпуск краткосрочен неплатен отпуск) не е основание за спиране или
преизчисляване на предоставените ваучери за храна.
Общата годишна прогнозна стойност на ваучерите за храна възлиза на 196 560,00 лева
/чиято стойност ще се променя според общия брой на работниците/, като отпечатването и
предоставянето им се извършва периодично по преценка на възложителя, ежемесечно по
заявка, при следните задължителни условия от страна на Възложителя:
Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1, 2, 5, и 10 лева.
Ваучерната система улеснява значително заетите лица и спомага за ефективно
протичане на стопанската дейност.

Р.М.
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”ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ТЪРГОВИЩЕ
гр. Търговище, бул. "29- ти Януари" №3 тел: 0601 / 6 - 20 - 75 факс: 0601/ 6 - 74 - 65

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Всеки ваучер за храна има серия и номер, които позволяват неговото
индивидуализиране и проследяване. Ваучерът за храна задължително съдържа:
1. Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния
идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно
единния идентификационен код по БУЛСТАТ;
2. Фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по
вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ на
работодателя;
3. Номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом),
определена в левове;
4. срок на валидност на ваучера за храна;
5. изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и
тютюневи изделия чрез ваучери за храна;
6. изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на
предоставения ваучер;
7. най-малко пет способа за защита;
8. място за поставяне на дата и печат на доставчика;
9. уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по
която е предоставен ваучерът за храна;
10.дата на издаване на заповедта на получената от оператора
индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна.

Р.М.
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Образец №1
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
Наименование на Участника:

Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
(държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

До
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООД
гр. ТЪРГОВИЩЕ
бул. «29-ти Януари» №3

ОФЕРТА
Предмет на
поръчката:

Избор на оператор за отпечатване и
доставка на ваучери за храна на
работещите във "В и К" ООД
Търговище - за община Търговище,
Омуртаг и Антоново.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящето Ви представяме нашата оферта, за участие в откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка
на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за община Търговище,
Омуртаг и Антоново.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в процедурата.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем определени за изпълнител на
обществената поръчка, предложените от нас цени, ще останат постоянни и няма да бъдат
променяни по време на изпълнението на договора.
Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, и бъдем определени за изпълнител на
поръчката, ще започнем изпълнението и веднага след подписване на договор от двете страни.
стр. 5 от 28

Запознати сме и приемаме условията в проекта на договор и ако бъдем определени за
изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да
представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на поръчката .
Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приемане на работата от Възложителя без
забележки на договорените количества предмет на настоящия договор, при условие, че сме
изпълнили безусловно задълженията си по същия.
В случай, че сключим договор, при подписването му ще представим удостоверения от
съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.47, ал.10 и чл.48, ал.2 от ЗОП,
издадени не по - късно от 1 месец преди датата на сключване на договора в оригинал или
нотариално заверени копия.
С подаване на настоящата Оферта, сме обвързани с направените от нас предложения и
поети ангажименти за срок от .......... календарни дни /..................................../ от датата,
определена за краен срок за получаване на офертите.
Настоящата оферта включва документите съгласно Приложение №1- Списък на
документите съдържащи се в офертата.

Подпис, печат:
Наименование на участника __________________________
Подписано от /Име, Фамилия/ __________________________
В качеството ми на /Длъжност/ __________________________
Дата ________/ _________ / ______
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СПИСЪК на ДОКУМЕНТИТЕ към офертата:
/тук се прилага списъка с документи, съдържащи се в офертата/
Пр.№

Съдържание

Вид и
количество на
документите
/оригинал или заверено
копие/

Дата:_____________

подпис: _________________
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”ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ТЪРГОВИЩЕ
гр. Търговище, бул. "29-ти Януари" №3 тел: 0601 / 6 - 20 - 75 факс: 0601/ 6 - 74 – 65

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП.

С предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за
храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за община Търговище,
Омуртаг и Антоново.
I.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник,
който отговаря на предварително обявените условия.
2. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник:
2.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2.2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;
4. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, който:
4.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение
с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е
чуждестранно лице - 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;
4.2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г. , в сила от 26.02.2012 г.) има 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 има задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
4.3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) има наложено административно
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5
години;
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▪ Изискванията по т.2.1, се прилагат съгласно разпоредбите на чл.47, ал.4 от ЗОП.
5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:
6.1. при които лицата чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация;
6.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
7. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато участникът е
юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват;
8. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
посочените изискванията по т.2 до т.4 от гл.I се прилагат и за подизпълнителите;
9. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на горните обстоятелствата с
декларация, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на тези обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2 т.1 и т.3;
10. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое
от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2.

II.ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има
право да представи само една оферта. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки
участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен
от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху
плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър .

 Всяка оферта трябва да съдържа:
стр. 9 от 28

Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, както следва:
Плик №1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изискани от
възложителя съгласно чл.56 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците,
както следва:
1. Оферта – попълва се Образец №1, с приложен списък на документите, съдържащи се в
офертата, подписан от участника;
2. Образец №2 - Административни сведения;
3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
4. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият;
5. Документ за гаранция за участие;
6. Декларации по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, - Образци № 3, 4 и 5;
7. Декларация за участието на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Образец №6;
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец №11;
9. Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна - нотариално
заверено;
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, посочените изисквания
съгласно чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. Възложителят
отстранява от участие в процедурата участник: който не е представил някой от документите по
чл.56 от ЗОП; за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; който е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;
който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.
Документите трябва да са заверени с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на участника, освен
когато трябва да са оригинал или нотариално заверени.
10. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП:
10.1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота на услугите, които са
предмет на поръчката, за последните 3 /три/ години (2010г., 2011г. и 2012г.), в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
 Минимално изискване - участникът да е реализирал общ оборот - общо за последните 3
/три/ години (2010г., 2011г. и 2012г.), не по-малко от : 400 000 лв. /четиристотин
хиляди/ без ДДС; участникът да е реализирал оборот на услугите, които са предмет на
поръчката - общо за последните 3 /три/ години (2010г., 2011г. и 2012г.), не по-малко от
: 400 000 лв. /четиристотин хиляди/ лева без ДДС.
11. Доказателства за техническите възможности по чл.51 от ЗОП:
11.1. Декларация със списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните 3
/три/ години (2010г., 2011г. и 2012г.), включително стойностите, датите и получателите,
придружени от препоръки за добро изпълнение - Образец №8.
 Минимално изискване – участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е
участвал в изпълнението минимум на два договора от подобен характер, сходен с
предмета на поръчката, общо за последните 3 /три/ (2010г., 2011г. и 2012г.) години.
11.2. Списък на търговските обекти по чл.15 от Наредба №7/09.07.2003г. на МТСП и МФ на
територията на общини: Търговище, Омуртаг и Антоново, както и на територията на
Република България, с които участникът има сключен договор за обслужване на ползватели,
подписан и подпечатан от участника;
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 Минимално изискване - участникът в процедурата трябва да има сключени договори с
търговски обекти приемащи ваучерите за храна на участника както следва: за община
Търговище-минимум с 5 търговски обекта; за община Омуртаг-минимум с 2 търговски
обекта; за община Антоново-минимум с 1 търговски обект;
12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия
участника).
13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника Приложение№1. Списъкът на документите се поставя в началото на офертата.
Когато участника предвижда участие на подизпълнители изисканите документи по чл.56 ал.1,
т.1 т.4,т.5 и т.6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат
съобразно вида и дела на тяхното участие.
Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят
документите по чл.56, ал.1 т.7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката и посочените в
документацията изисквания – техническо предложение - Образец №9
Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника Образец № 10.
 Предлаганата цена ще бъде оценявана до втория знак след десетичната запетая.
 При предложена цена със стойност 0,00лв., същата ще бъде приета и оценена като
0,01лв.
14. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената
поръчка преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.
15. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените лица,
като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника.
•Участник, който не отговаря на някое от изискванията посочени в обявлението и в
документацията за участие се отстранява от участие в процедурата.
 Получаване на документацията и получаване на офертите.
Място и срок за получаване на документацията:
Адрес за получаване на документацията:
гр. Търговище, бул. “29 ти Януари” №3, втори етаж, „Правен отдел” стая №14.
Административна сграда на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище, срещу
подадено писмено заявление за получаване.
Срок: До 12:00 часа на 10.04.2013г.
Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я получат.
При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията
за сметка на лицето отправило искането. Документацията за участие в процедурата е
безплатна. Участник, който иска да получи документация по пощата подава писмено заявление
за получаване на същата на факс 0601 67465. В заявлението се посочва начина на
предоставяне на документацията, точен адрес, телефон и лице за получаването й.
Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до
изтичането на срока за нейното получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен
срок от постъпването на искането.
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Място и срок за получаване на офертите:
Адрес за получаване на офертите:
гр. Търговище, бул. "29 Януари" №3, втори етаж, „Правен отдел" стая №14 ,
Административна сграда на „Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище.
Срок: До 12:00ч. на 17.04.2013г.
Място, ден и час за отваряне и разглеждане на офертите:
гр.Търговище, Административна сграда на „Водоснабдяване и канализация" ООД - Зала №1 от
14:00 часа на 17.04.2013г.
III.ГАРАНЦИИ
Участниците представят гаранция за участие в процедурата, а определеният за
изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.
Вид и размер на гаранциите: Парична сума или банкова гаранция, по избор на участника.
Сумите да се превеждат по следната сметка:
IBAN
BG 30UBBS8501 1010002511:В1С UBBSBGSF npи ОББ-клон Търговище или в
внесени в касата на дружеството.
Гаранция за участие: 1 900 лв.;
Гаранция за изпълнение: 2% от прогнозната стойност на поръчката.
Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие,
съответно за изпълнение.
●Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител
на сумата по гаранцията.
●Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато
участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за
определяне на изпълнител.
●Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма,
когато участник:
1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за
обществената поръчка.
●Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на възложителя за определяне на изпълнител;
2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена
поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока
за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
●При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички
участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на
решението за прекратяване.
●Възложителят освобождава правомерно задържаните гаранциите без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
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IV.ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за
изпълнител в резултат на проведената процедура.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който
при подписване на договора:
1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2;
2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване,
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
Р.М.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП
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ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника:
2. Седалище, адрес на управление:
3. Адрес за кореспонденция:
Телефон: ___________________________Факс: ______________________________
E-mail: _____________________ЕИК (БУЛСТАТ): ______________________
4. Лице за контакти:
Длъжност: _______________________________________________________
Телефон/ факс: ____________________________________________________
5. Обслужваща банка: _______________________________________ № на
сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията: ____________________
____________________________________________________________________
Титуляр на сметката: __________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата: ________________

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ______________
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ОБРАЗЕЦ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният ....................................................................................................................,
(трите имена)
номер на документ за самоличност /ако е приложимо/…..........................................,
дата на
издаване …………………. от МВР – гр. …………………………………….………
гражданин на ……………............ адрес:...................................................................................
……………………….....……………….....…………………….………………………………
в качеството си на ……….……….……………….........................………….………..………
(управител/изпълнителен директор или др.)
на ………………...……………………………………………………….…………………..…
(наименованието на участника/подизпълнител)
седалище и адрес на управление …………………………………………………………..…
вписано в търговския регистър с ЕИК ………………………………………………………
във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: “.................................................”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм обявен в несъстоятелност.
2. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
3. Не съм в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намирам в подобна процедура
съгласно националните ми закони и подзаконови актове, включително дейността ми не е под
разпореждане на съда и не съм преустановил дейността си.
4. Нямам 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, нямам задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен.
5. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
6. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
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Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка
да уведомя възложителя за всички промени в горепосочените обстоятелства в деня, следващ
деня на настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.

Дата: ....................г.

ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(подпис)

Забележка: Декларацията е достатъчно да се попълни само от представляващия по закон
участника или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
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ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1 , б "а", "б", "в", "г", "д" и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният ....................................................................................................................,
(трите имена)
номер на документ за самоличност /ако е приложимо/…..........................................,
дата на
издаване …………………. от МВР – гр. …………………………………….………
гражданин на ……………............ адрес:...................................................................................
……………………….....……………….....…………………….………………………………
в качеството си на ……….……….……………….........................………….………..………
(управител/изпълнителен директор или др.)
на ………………...……………………………………………………….…………………..…
(наименованието на участника/подизпълнител)
седалище и адрес на управление …………………………………………………………..…
вписано в търговския регистър с ЕИК ………………………………………………………
във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: “.................................................”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за:
(по т. 1 се посочва конкретният случай, като ненужният текст се заличава)
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;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
По смисъла на ЗОП свързани лица са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
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е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в
това дружество.
Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на обществената
поръчка да уведомя възложителя за всички промени в горепосочените обстоятелства в деня,
следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата: ....................г.

ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(подпис)

В зависимост от правно организационната форма на участниците, декларацията се представя от всяко
едно от лицата посочени в член 47, ал. 4 от ЗОП.
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ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният:

ЕГН _______________, живущ в гр. ___________________, община ______________________
адрес: __________________________________________________________________________
л. к. №________________, издадена на ______________от МВР гр. ______________________
в качеството си на________________________________________________________________
(член на управителния съвет, член на Съвета на директорите)

в_______________________________________________________________________________
(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

участник в обществена поръчка с предмет:
________________________________________________________________________________
(наименование на обществената поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
при изпълнението на обществена поръчка с предмет:
________________________________________________________________________________
(наименование на обществената поръчка)

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ/ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(невярното се зачертава)

• подизпълнител/ и ще бъде/ бъдат: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(изписват се наименованията на фирмите подизпълнители)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
• дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ______%
от общата стойност на поръчката.
• вид на работите, които ще се извършват: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ____________

ДЕКЛАРАТОР: _________________
(подпис, печат)
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ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за общия оборот и оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните три
години (2010г., 2011г. и 2012г.)

от ………………………………………….…….........................................……………………....
в качеството ми на ………………………….. на …............……………………………………..

На основание чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно изискванията в документацията за
участие, декларирам пред Вас следния общ оборот и оборот на услугите, които са обект на
поръчката, за последните три години (2010г., 2011г. и 202г.):

Година

Общ оборот

Оборот на услугите, които са
обект на поръчката

2012г.

2011г.

2010г.

Всичко:

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

Дата ..................2013г.

Подпис и печат:
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ОБРАЗЕЦ №7

ДЕКЛАРАЦИЯ
със списък на основните договори за услуги, изпълнени от участника през последните три
години (2010г., 2011г. и 2012г.)

от………………………………………….………………………………………….......................
в качеството ми на ………………………….. на ………………………………………………..

На основание чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП и съгласно изискванията в документацията за
участие, декларирам пред Вас, следния списък на основните договори за услуги с предмет,
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 години:

Предмет на договора

Стойност на
договора

Получател

Срок на
изпълнение
(дати)

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

Дата ..................2013г.

Подпис и печат:
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Образец №8
Наименование на Участника:

Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
(държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

До
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООД
гр. ТЪРГОВИЩЕ
бул. «29-ти Януари» №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашето техническо предложение, за участие
в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на
оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във
"В и К" ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и Антоново,
както следва:
Срок за отпечатване на ваучерите за храна до - …………./……….…………/
работни дни, след заплащане на номиналната стойност и възнаграждението по
отпечатването на ваучерите, съгласно Наредба №7 от 09.07.2003г., издадена от
МТСП и МФ.
Срок за доставка в административната сграда на дружеството на ваучерите
за храна - ………………/……………………./ работни дни.

Подпис, печат:
Наименование на участника __________________________
Подписано от /Име, Фамилия/ __________________________
В качеството ми на /Длъжност/ __________________________
Дата ________/ _________ / ______
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Образец №9

Наименование на Участника:

Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
(държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

До
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООД
гр. ТЪРГОВИЩЕ
бул. «29-ти Януари» №3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашето Ценово предложение, за участие в
откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на
оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и
К" ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и Антоново, както следва:
1. Предлагам цени както следва:
Брой
служители

273

НС/ВХ
На един
служител
на месец
/лв/.

60

Обща
НС/ВХ за
1
месец
/лв/.

Обща
НС/ВХ
за
1година/лв.

16 380

196 560

Цена на
услугата
за 1 месец
/лв./

Цена на услугата за
1 година /лв./
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НС-Номинална стойност
ВХ-Ваучери за храна
Цена
на
услугата
година:…………….,/…………………………./лв.
/цифром/

за

една

/словом/

В цената на услугата е включена и доставката на ваучерите за храна.
Цената на услугата не включва ДДС.

Подпис, печат:
Наименование на участника __________________________
Подписано от /Име, Фамилия/ __________________________
В качеството ми на /Длъжност/ __________________________
Дата ________/ _________ / ______
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ОБРАЗЕЦ №10

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

Долуподписаният:

ЕГН _______________, живущ в гр. ___________________, община ______________________
адрес: __________________________________________________________________________
л. к. №________________, издадена на ______________от МВР гр. ______________________
в качеството си на________________________________________________________________
(член на управителния съвет, член на Съвета на директорите)

в_______________________________________________________________________________
(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

участник в обществена поръчка с предмет:
________________________________________________________________________________
(наименование на обществената поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам
клаузите в него.

Дата: ____________

ДЕКЛАРАТОР: _________________
(подпис, печат)
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Проект на Договор
Днес, ........2013г., въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на чл.103, ал.1 от ЗОП и на основание чл.41, ал.1 от ЗОП, във вр. с Решение № …./….2013 г. на
Управителя на “В и К”ООД, гр.Търговище се сключи настоящия договор между:
"Водоснабдяване и Канализация" ООД гр. Търговище, представлявано от инж. Явор Кирилов
Миланов - Управител, с търговски адрес: бул. "29-ти Януари" №3, 7700 гр. Търговище, Р.България,
тел.0601 62075, факс 0601 67465, ЕИК 835014989, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
"……………………………………………………………………….”, със
седалище и адрес на
управление:……….………………………………………………………………….
ЕИК……………………………………….., представлявано от …………………………………. - Управител, в
качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, наричано по – долу ОПЕРАТОР
І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема срещу възнаграждение да отпечатва
ваучери за храна и да ги предоставя на Възложителя при условията на настоящият договор и изискванията на
ЗКПО и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МФ и МТСГ.
ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и има срок на действие - 12
месеца.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1). Общата стойност на договора ще се формира въз основа на заявеното от Възложителя
количество ваучери, съгласно ценовата оферта на Оператора, неразделна част от настоящия договор.
(2)Възложителя заплаща на Оператора номиналната стойност на предоставените ваучери и
стойността на услугата по отпечатването на ваучерите за храна, в размер на …….. лв.за една година,
съгласно ценовата оферта на Оператора, неразделна част от настоящия договор.
(3) Плащането по настоящия договор се извършва в срока, договорен в договора, по сметката на
Оператора както следва: за заплащане на номиналната стойност - при Банка:……………………. ,
гр………………… BIC:…………. , IBAN: ……………………; за заплащане на комисионната - при Банка:
ВIC:…………………., IBAN ……………………………….
Чл. 4. След получаване на заявката, Операторът изпраща на възложителя “проформа” фактура,
в която подробно е посочен броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на
възнаграждението за отпечатването им, разходите и ДДС.
Чл. 5. При частично или не извършено плащане, доставката на заявените и отпечатани ваучери
за храна се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на Възложителя.Операторът
издава на Възложителя фактури за извършените плащания.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по договора се задължава:
(1) Да заплати на Оператора договореното възнаграждение по настоящия договор съгласно реда
и условията на раздел ІII от настоящия договор.
(2) Възложителят до 25 – то число на всеки месец, заявява на Оператора необходимия брой
ваучери за храна за всеки месец.
Чл. 7. ОПЕРАТОРЪТ по договора се задължава:
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(1) Да достави в срок до ........ /....../ работни дни от датата на плащането, договорените и заявени
количества ваучери по брой и номинал.
(2) Да отпечата ваучерите за храна в срок до /……………./……………………работни дни,след
заплащане на номиналната стойност и възнаграждението по отпечатването на ваучерите .
(3) Да предостави на Възложителя възможност за извършване на контрол по време на
изпълнение на поръчката.
(4) Да предоставя пълен и изчерпателен списък на търговските обекти, приемащи ваучерите,
както и да привлича нови обекти в системата по молба на Възложителя.
(5) Да предоставя на Възложителя ваучери, които са в срок на валидност.
(6) Да осребрява всички издадени от него ваучери, които са пуснати в обръщение и са валидни
към датата на приемането им,както и един месец след изтичане на срока на валидност на ваучерите.
(7) Не се заменят ваучери за храна отпечатани от друг оператор, ваучери с нарушена цялост или
ваучери, за които не може да се докаже тяхната автентичност.
(8) Да уведоми незабавно Възложителя при отнемане на разрешението за извършване на
дейност като оператор и да възстанови и/или изплати размера на номиналната стойност на издадените
от него ваучери.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. (1). Операторът по настоящия договор е длъжен да изпълнява добросъвестно
задълженията си, което обезпечава с гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на
договора, без ДДС.
(2). Гаранцията за изпълнение се представя в следната форма:
(2.1) Парична/банкова гаранция в размер на ............ /...................................../лева.
(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното предоставяне на
договореното количество ваучери по настоящия договор, в срок до 5 работни дни.
(4) Гаранцията за изпълнение се задържа в случай на неизпълнение клаузите по настоящия
договор, включително и при предсрочно прекратяване на договора.
VІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ СПОРОВЕ И САНКЦИИ
Чл. 9. (1) За неизвършване и непредаване на възложената поръчка, Операторът дължи на
Възложителя неустойка в размер на 0,1 % от цената по договора за всеки ден закъснение, но не повече
от 10 % от общата сума по договора, при неизпълнение в уговорения срок на възложената поръчка или
на задължение, отразено в договора.
(2) Неизправната страна дължи обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи.
(3) Вредите и пропуснатите ползи по този договор се доказват и събират по съдебен ред.
Чл.10. Възложителят уведомява писмено Оператора за размера на начислените неустойки.
Чл.11. Операторът се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване на
писменото уведомление по чл. 10 да заплати дължимата сума.
Чл.12. Договорът, може да бъде развален от Възложителя с едностранно писмено изявление,
без предупреждение в случаите, когато:
12.1 Забавата на Оператора относно възложените заявки или на задължение от договора,
продължи повече от 30 (тридесет) дни;
12.2 Операторът виновно не изпълни, допусне лошо или забавено изпълнение на задължение по
договора.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1). С изтичане на срока му.
(2). С едномесечно писмено предизвестие за всяка от страните при узнаване на обстоятелство,
свързано с изпълнение предмета на договора, което не е било известно при сключването на договора и
при отказ на другата страна да съобрази с новото обстоятелство.
(3). По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
(4). Едностранно от изправната страна при неизпълнение от другата страна на поетите
ангажименти за качество, цени, срокове на изпълнение на доставките и други.
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VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14. Настоящите условия, договорени между страните, са валидни само в рамките на срока на
договора и не подлежат на промяна.
Чл.15. Страните по този договор ще се стремят да уреждат споровете помежду си на принципа
на добрата воля и взаимно зачитане, при спазване на действащите нормативни актове.
Чл.16. При невъзможност да се постигне съгласие между страните чрез преговори споровете ще
се решават по общия исков ред, съгласно действащото законодателство на Република България.
Чл.17. Изменения и допълнения по настоящия договор не могат да се правят, освен в случаите
на чл.43 от ЗОП.
Чл.18. Страните по договора се задължават :
(1) Да се информират взаимно и своевременно за всички обстоятелства,възникнали в процеса на
изпълнение на договора,които могат да доведат до неизпълнение на договора или отделни клаузи от
него.
(2) Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга във връзка с
този Договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят лично или чрез
препоръчано писмо, куриер или факс съобщение.
Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/инж.Я.Миланов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/……………….…/
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