СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий ” гр. Карнобат
ул. ”Димитър Благоев” № 44
e-mail:kirilimetodi@abv.bg
http://kirilimetodikt.com/
ЗАПОВЕД
№ 181
гр.Карнобат, 22.10.2014год.
На основание на чл.147, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за
народната просвета и чл.3, ал.1, т.2 и глава осем”а” от ЗОП и във връзка с
необходимостта от доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ
”Св.св.Кирил и Методий” гр.Карнобат по проект, финансиран по Национална
програма” Информационни и комуникационни технологии/ ИКТ/ в училище”
О Т К Р И В А М:

Процедура по чл. 101 а, 101, б от Глава осем”а” от ЗОП за определяне на
изпълнител по договор с предмет ” Доставка на компютърно оборудване за
нуждите на СОУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Карнобат по проект,
финансиран по Национална програма ” Информационни и комуникационни
технологии/ ИКТ/ в училище”

УТВЪРЖДАВАМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на
Глава осма „ а” от ЗОП с предмет ” Доставка на компютърно оборудване за
нуждите на СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Карнобат по проект,
финансиран по Национална програма” Информационни и комуникационни
технологии/ ИКТ/ в училище”

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Обект и предмет на обществената поръчка.
Обект на поръчката:
Обектът на поръчката е доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.
Правно основание и вид процедура - Изпълнителят по тази обществена поръчка следва
да бъде избран при условията и реда на глава осма «а» от ЗОП «Възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана», тъй като обществената поръчка е с обект доставка и
общата стойност без вкл. ДДС попада в хипотезата на чл. 14 ал.4 т.2 ЗОП - от 20000 до 66
000 лв. без вкл. ДДС.

Предмет на поръчката:
Предметът на поръчката е доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Карнобат по проект, финансиран по Национална
програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“.
Доставката включва:
- терминални работни места за видеоинтензивни приложения (30 бр.),
- мултимедийни прожектори (10 бр.).

2. Финансиране и прогнозна стойност:
Общата прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка е 35 000 (тридесет и пет

хиляди лева) с вкл. ДДС.

3. Място на изпълнение на поръчката
Доставката ще се извърши на територията на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град
Карнобат

4. Срок на изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение не може да бъде по-дълъг от 15 работни дни, считано от
датата на сключване на договор с възложителя.

5. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предметът на поръчката е доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Карнобат, реализация на проект, финансиран по
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
училище“.
Доставката включва:
- терминални работни места за видеоинтензивни приложения (30 бр.),
- мултимедийни проектори (10 бр.).

Работно място

Спецификация на
терминалния клиент
(ТК)

Интерфейси

Клавиатура
Мишка
Връзка със сървъра
Връзка с монитора
Монитор (диагонал)
Раздел. способност
Време за реакция
Контраст
Яркост
Ел. консумация на
комбинацията от
терминал и монитор

Технически изисквания
Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са
с минимални физически размери (обем не повече от 0,0015 м3)
или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд
диск или някакви движещи части (заради изисквания за
отказоустойчивост и ниско ниво на шума).
ТК да работи във VDI (Virtual Desktop Infrastructure), като
поддържа протокол оптимизиран за графика и видео, например
Remote FX или подобен.
Съвместимост с HD1080p и физическа поддръжка на минимум
720Р (1280 Х 720) разделителна способност във видео режим.
връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за
слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2
свободни USB порта (min USB 2.0), извън тези, които се ползват
за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура,
мрежа), които да позволяват включване на принтер/скенер/
интерактивна дъска/ четци на карти и др.
PS/2 или USB кирилизирана
PS/2 или USB оптична мишка със скрол
мин. един LAN интерфейс
един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP
min. 19-inch (разрешава се училището да заложи в изискванията и
по-голям размер)
В съответствие с максималната разделителна способност на ТК,
но не по-малка от 1600х900
max. 5ms
min. статичен контраст 1000:1
min. 250 cd/m2
не повече от 60W обща консумация

Гаранция на всички
компоненти

Спецификации на
сървър/сървъри
Процесор
Памет

Твърд диск-сървърен
тип (enterprise type)
Окомплектовка
Оптично устройство
Входно/изходни
портове
Мрежа
Клавиатура
Мишка
Софтуер

Гаранция и
поддръжка на всички
компоненти

Допълнителни
устройства

min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка
или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по
причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са
вследствие на неправилна експлоатация или съхранение).
Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало
устройство – до края на следващия работен ден.
Технически изисквания
Минимум един четириядрен XEON или еквивалентен процесор в
зависимост от сайзинга на съответното решение
мин. 32GB RAM DDR3 1600MHz, с възможност за разширение до
поне 192GB - подходяща за предлагания брой работни станции. 2
GB RAM следва да се предвидят за всяко работно място
мин. 2 х 500GB SATA III в RAID 1 и 2 x 500GB SATA III в RAID
0, като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на
всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за
сървърни приложения
Станцията следва да има монитор с описаните по-горе
характеристики
DVD +/- RW SATA
Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 2
свободни USB (мин. USB 2.0.) порта за свързване на външна
памет и принтер/скенер
10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet
PS/2 или USB кирилизирана
PS/2 или USB оптична мишка със скрол
Необходимият за работата на системата софтуер включва
сървърна ОС, Access CALs, RDS CALs (или подобен),
виртуализационен софтуер (VM Ware, Citrix или подобен), VDA
(Virtual Desktop Access) лиценз за използване на Windows OS на
работните места.
- MS Windows Server (актуална версия) или MS Windows
Multipoint Server (актуална версия);
- съответните Access и RDS CALs за всички терминали;
- VDA лиценз за всеки терминал, платим на годишна база.
min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка
или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по
причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са
вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и
обновяване на версиите на предоставения с офертата софтуер до
най-актуалните налични от производителя.
Технически изисквания

Непрекъсваемо
токозахранващо
устройство

Изисквания към
работните места
Функционалност

Софтуер за
управление на
залата

Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо
устройство, достатъчно да осигури време за не по-малко от 10
минути автономна работа и автоматичен shut down на сървърите
без загуба на информация. Конструктивът на непрекъсваемото
токозахранващо устройство трябва да кореспондира с този на
сървъра т.е. настолно или изпълнение за вграждане в 19“ шкаф.
Технически изисквания
Всички потребителски работни места трябва да могат да работят
във режим VDI едновременно. Всяко потребителско работно
място следва да разполага с делегирана за него виртуална машина.
Системата трябва да позволява безпроблемна едновременна
работа на всички терминални работни места с интернет и/или
стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
2010 или следващи), както и с графични пакети в 2D,
мултимедиен софтуер и др. Системата трябва да е оразмерена
така, че да позволява и едновременно използване на живо видео
на поне половината терминали, включени към един сървър, с
качество минимум 720Р и съвместимост за възпроизвеждане на
HD 1080P, докато на останалите работни места едновременно се
работи с офис приложения и/или Интернет. Задължителна е
възможността за ползване на аудио с високо качество на всички
работни места.
На всяко работно място да има възможност за работа както с
различни ОС на Microsoft, така и с Linux.
Технически изисквания
Осъществяване на контрол върху потребителските акаунти
Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали
Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал

Функционалност

Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри
Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко
терминала
Управление на права за достъп до различни директории и файлове
от страна на учениците, водене на журнали на събитията за всеки
активен потребител с цел проследяване работата на учениците
Възможност за комуникация с определено работно място - чрез
споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.
Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или
няколко компютъра едновременно
Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и
web)
Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата)

Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането
им в реално време за всички или избрани потребители с цел
контрол на учебния процес
Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от
типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web
базирани решения
Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за
употреба на български език (вкл. на хартиен носител)

Спецификация на
мултимедийните
проектори

Минимални технически изисквания
към мултимедийните проектори
*Яркост - min 3000 Lumens,
*Contrast – min 15000:1
*Разделителна способност – минимум 1024x768,
*Коефициент на увеличение – 1.1х
*живот на лампата – 10 000 часа
*разстояние за фокусиране – 1.86:1 – 2.04:1
*изход HDMI
* Технология DLP
*гаранция - минимум 24 месеца

Важно! Училището не разполага с компютърна мрежа в планираните за оборудване
помещения и същата трябва да бъде изградена в рамките на офертата!

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
№
по
ред
1
2
2.1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Цена за доставка на оборудването, съгласно техническото задание
Техническа оценка
Оценявани технически параметри (подпоказатели), с теглови
коефициент =1/7 от техническата оценка:

2.1.1 Оценка на комуникационния протокол използван от предложеното
решение и доказателства за това че протокола е оптимизиран за
графика и видео , (Т1);

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

 офертата е коректна – 1
 офертата е некоректна – протокола не е оптимизиран за
графика и видео или липсва доказателство – ОФЕРТАТА СЕ
ОТСТРАНЯВА!
Оценка на софтуера за десктоп виртуализация, използван от
решението, кой от изброените се използва (KVM, Hyper-V, XenServer,
VMWare ESX, Oracle Virtualbox) и на каква цена е включен в
решението (T2)?
 известен софтуер за VDI, реална цена - 1
 ако не е описан използвания виртуализационен софтуер, или се
цитира някъв друг тип виртуализация различен от десктоп –
ОФЕРТАТА СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ КЛАСАЦИЯ, ПОРАДИ
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАДАНИЕТО!!!
Оценка на качествата на предложените сървъри – наличие на
преконфигуриран RAID масив (Т3):
 няма RAID масив – OФЕРТАТА СЕ ОТСТРАНЯВА;
 RAID + дискове отговарят на заданието – 1;
Оценка на качествата на предложените твърди дискове – (Т4);
 Desktop class
– 0
 Еnterprice class (сървърни) – 1
Възможност за интегрирана WIFI oпция на оферирания по-горе
терминален клиент (доказателство с технически материал)- (Т5):

 не – 0
 да – 1
2.1.6 Оценка на интерфейса между ТК и монитора (T6);
 цифров интерфейс DVI/ HDMI – 1

Теглови
коефициент
0,3
0,7

 аналогов интерфейс VGA – 0
2.1.7 Внедрявания на същото, като оферираното решение, в поне 10 учебни
заведения, моля посочете кои са те , лица, длъжност и телефон за
контакт , които ще потвърдят добрия си опит с решението– (T7)
 да – 1
 не – 0
Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблицата
и съответните им стойности, получени по формулата:
Оi = 0,3.Цi + 0,7.Тi (където Цi e сума от цените на всички подпозиции)
Където Цi е оценката за цената на i-тия участник, а Тi е техническата оценка на i-тия
участник за терминалната система.
Забележка: Получената оценка за цената се закръглява с точност до 0.01.
Оценката по този показател се изчислява по формулата:

Цi =

Ц мин.
─────
Ц тi

Ц мин. е най-ниската предложена цена;
Цтi е текущата цена на i –тия участник.
Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички
дейности, включени в Техническото задание. Минимално предложената цена е тази с най-ниска
стойност.
Техническата оценка на i-тия участник- Тi= (Тi1+Тi2+Тi3+Тi4+Тi5+Тi6+Тi7)/7
Класирането на офертите се извършва по получената комплексна оценка, като на първо
място се класира офертата с най-висока оценка (максималната възможна оценка е =1).
Забележка: За всяка подадена оферта се изготвя комплексна оценка.
Забележка: Предложената от участника обща цена не следва да надвишава общата
прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка -

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ – Икономически най-изгодна оферта

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й

І. Изисквания към обекта на поръчката в съответствие с
изискванията на МОН:
1. Всички терминални работни места, да работят във виртуална среда (Virtual Desktop
Infrastructure (VDI)) едновременно, като за използване на Windows приложения се
изисква лицензиране чрез VDA (Virtual Desktop Access) такса, платима от МОН.
2. Протокола за обмен, както и цялата система, да са оптимизирани за графични и
видео приложения.
3. Тестовете за едновременно видео, да вървят на цял екран!!!
4. Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в
употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи.
5. Офертата следва да включва и обучение на отговорните за съответните кабинети
лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване.
6. Офертите следва да включват и всички разходи за лицензиран софтуер, необходим
за функционирането на системата, извън софтуера, който се осигурява от МОН.
7. Офертата следва да има подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент хардуер, софтуер (ако не е осигурен от МОН), инсталация и обучение, като в
рамките на гаранционния период при необходимост от допълнително заявяване на
даден компонент (например повреда на монитор по вина на Възложителя)
Изпълнителят не следва да оферира по-високи цени от тези в офертата!
8. В офертата следва да се упоменат и всички видове и бройки лицензиран софтуер,
които са нужни за да функционира кабинета съгласно изискванията, като за
осигурените лицензи от МОН не се упоменава цена, а само се отбелязва
„осигурени от МОН“!
9. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца, вкл. ремонт и
подмяна на място.
10. Срок за инсталация на оборудването и извършване на обучение: до 45 дни от
сключването на договор.

ІІ. Изисквания към участниците:
1. Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за
вписване в Търговския регистър.
2. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника.

Приложение № 1
УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление: ………………………………………………
Тел: …………………………./Факс: ………........………/Е-mail: ………………
ЕИК/Булстат: ……………………………………………………………………...
Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………..

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4, ал. 2 по реда на глава осма
„а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за
обществените поръчки (ЗОП),
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена
поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ„Св. Св.
Кирил и Методий“ гр.Карнобат за реализация на проект, финансиран по Национална
програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“.
Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в обявената
от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от
офертата ни.
Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от
компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от
ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 30 (тридесет) дни
от датата, която е посочена в публичната покана за дата на получаване на офертата.
При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на
следните подизпълнители:
Наименование на
подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще
извършва

Размер на участието на
подизпълнителя в
в%

В случай, че се използват подизпълнители се представя заверено от участника
копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лицe или
едноличен търговец; когато участникът е юридическо лицe или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Предложение за изпълнение на изискванията на 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП
(Приложение № 2);
3. Ценово предложение (Приложение № 3), което се поставя в отделен запечатан
плик.
4. Други документи, съгласно изискванията на публичната покана и приложенията
към нея.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност на представляващия участника)
Дата: ……...

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.

Приложение № 2
УЧАСТНИК: ......................................................................................................
Адрес за кореспонденция .................................................................................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 101Б, АЛ. 1,
Т. 3 ОТ ЗОП
за обществена поръчка с предмет:
„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр.Карнобат
Уважаеми Госпожи и Господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Карнобат за реализация на проект, финансиран по
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
училище“.
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията
на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.
За изпълнение на предмета на поръчката
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
1. Ще спазим изискванията при изпълнение на поръчката, на основание чл. 101 б
ал.1 т. 3, съгласно всички изисквания на техническото задание.
Предлагаме да изпълним поръчката, като доставим оборудване със следните
технически параметри:
Наименование
Терминални работни места

Предложение от участника
Технически параметри: .....

Мултимедийни проектори

Гаранционен срок: ...........
Технически параметри: .....
Гаранционен срок: ...........

Забележка: Участникът посочва в колоната „Предложение от участника“
техническите параметри и гаранционния срок на оборудването, които той предлага, като
посочва и марката на изделието.

2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката – _____________
/словом___________/ работни дни за доставка на оборудването, предмет на настоящата
обществена поръчка.
3. Срокът на валидност на настоящото техническо предложение е 30 /тридесет/
работни дни.
Забележка: Участникът следва да предложи общ срок за изпълнение, като същият
не следва да бъде по–голям от 15 (петнадесет) работни дни.

Дата:.........................г.
гр.………………….

Подпис и печат: ...............................
/…………………../
(име и фамилия)

Приложение № 3
УЧАСТНИК: ......................................................................................................
Адрес за кореспонденция .................................................................................
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“гр.Карнобат за реализация на проект, финансиран по Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“
Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката
и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обекта,
организационните и техническите изисквания на Възложителя, условията на договора и
разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи
за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви
други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при
изпълнение на поръчката.
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви
представяме нашето ценово предложение, както следва:
І. ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на поръчката за обществена поръчка с предмет:
„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр.Карнобат за реализация на проект, финансиран по Национална програма
„Информационни
и
комуникационни
технологии
(ИКТ)
в
училище“.,
_____________________ /________ словом/ лева с включен ДДС.
включваща следните видове позиции:
№

Наименование

Кол-во

2

Терминални работни места

..... бр.

3

Мултимедийни проектори

....... бр.

Ед. цена с
ДДС, лв.

Общо, с
ДДС, лв.

Общо:

Забележка: Общата цена не следва да надвишава прогнозната стойност на
поръчката, като в същата следва да бъдат включени всички необходими разходи за
изпълнение на същата.
Дата:.........................г.
гр. ……………….

Подпис и печат:...............................
/…………………../
(име и фамилия)

Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната ______________________________________________________,
(трите имена)
ЕГН ___________________, в качеството си на _______________________________ на
(длъжност/качество с представителна власт)
__________________________________________________________________________,
(фирмата на участника)
ЕИК/ код по БУЛСТАТ: ________________________________, със седалище и адрес на
управление: ________________________________ - участник в обществена поръчка с
предмет „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр.Карнобат за реализация на проект, финансиран по Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за:
(зачертайте невярното)
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;
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва
от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната .......................................................................,
(трите имена)
ЕГН ..................................., в качеството ми на ..................................................... на
(длъжност/качество с представителна власт)
………………………………………………………………………..……………………,
(фирмата на участника)
ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на
управление:
……………………………………………………………………………
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за
нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“гр.Карнобат за реализация на проект,
финансиран по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в училище“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Карнобат
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва
от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната .......................................................................,
(трите имена)
ЕГН ..................................., в качеството ми на ..................................................... на
(длъжност/качество с представителна власт)
………………………………………………………………………..……………………,
(фирмата на участника)
ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на
управление:
……………………………………………………………………………
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за
нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“гр.Карнобат за реализация на проект,
финансиран по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в училище“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от
лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2
ЗОП е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47 ал.6 ЗОП.

АКО
ПРИЛОЖИМО!

Е

ДЕКЛАРАЦИЯ
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 на компютърно оборудване за нуждите на СОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Карнобат за реализация на проект, финансиран по
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“
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)

Приложение № 7
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 на компютърно оборудване за нуждите на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ гр.Карнобат за реализация на проект, финансиран по Национална
програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“

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.
гр.

ДЕКЛАРАТОР:
/…………………………/

Приложение № 8
Проект!
ДОГОВОР № ______________
Днес, ..................................2014 г., в гр. ……………, между:
1. _________________________________, със седалище и адрес на управление:
_______________________________,
ЕИК
по БУЛСТАТ ___________________,
представлявано от ____________________________________________________, ЕГН
__________________________ - 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 на компютърно оборудване за
нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Карнобат за реализация на проект, финансиран по
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ за
реализация на проект, финансиран по Национална програма „Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в училище“, 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: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град
Карнобат
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 в срок от 10 (десет) 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 приемателнопредавателен 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. ……………………………….
8.4.2......................................................................................................................................
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: ............................................................
Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...................................................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 9
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)

