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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

Периодични доставки на ученически  маси и столове  за обзавеждане на зали и офиси  

 

Настоящата обществена  поръчка се възлага чрез публична покана  на основание чл. 101а  

и следващите от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско и/или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на 

предварително обявените условия и закона. 

Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции, но 

задължително в пълният им обем. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Периодични доставки на ученически  маси и столове  за обзавеждане на зали и офиси  
 

№ Описание  

 
 Обособена позиция № 1. Периодични доставки на ученически маси 

1. Ученическа маса за две лица горен курс:  размери 120х50х76 см с втори допълнителен 

плот  (подплотна), метална конструкция, прахово боядисване, плотове от ЛПДЧ – 18 мм, 

дървесни цветове, ПВЦ кант 

 Обособена позиция № 2. Периодични доставки на ученически столове  

1. Ученически стол  за лица от горен курс:  метална конструкция, прахово боядисване, 

седалка и облегалка от слоеста дървесина, обработена с лак, с допълнително укрепване за 

краката, h на седалката 42 см. 

 

 

  УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

1. Поръчката се възлага за изпълнение със срок за 2 (две) години, считано от 

подписването на договора. 

2. Място на  изпълнение: ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 

66.  

3. Гарантирано изпълнение във време и място, съгласно техническата спецификация 

(задание), договорените условия и документацията от възложителя. 

  

 ОФЕРТА  

 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в документацията, при спазване на нормативните разпоредби. 

 

 



Всички документи в офертата се попълват на български език, без зачерквания и поправки. 

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод/официален превод на 

български език. 

Участниците задължително използват приложените форми, офертата се изготвя по 

приложените образци.  

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено 

лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участник. Всички 

документи и приложения в офертата се заверяват с подпис на участника или упълномощеното 

лице и печат. 

Офертите се представят в срок до 17 часа на 11.11.2014 година в кабинет № 202 “Обща 

канцелария” на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Ректорат, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, в 

запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен негов представител лично или 

по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато офертите се изпращат по пощата, 

участникът  следва да предвиди същата  да пристигне при възложителя в срока за подаване на 

офертите. Върху плика участникът задължително посочва адрес за кореспонденция, телефон, 

факс и електронен адрес, както и наименованието на процедурата, за която участва.  

Срокът на валидност на офертата трябва да обхваща период, не по-кратък от 60 

(шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти. Възложителят си запазва правото да 

изиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване 

на договора за обществената поръчка. 

Съдържание на офертата 

1. оферта за участие, Образец № 1 

2. копие от документ за регистрация или  единен идентификационен код (ЕИК) съгласно 

чл. 23 от Закона за търговския регистър; документ за регистрация по ДДС (ако е приложимо); 

документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното законодателство, 

издадено не по-рано от три месеца преди подаване на предложението. Ако участникът е 

обединение, което не е търговско дружество, се представя копие от документа за създаването 

му,  а когато е физическо лице – документ за самоличност. 

3. нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата и предложенията, в 

случай, че нямат представителни функции (копие).   

 4. декларация, че участникът приема условията на проекта  на договор, Образец № 2. 

 5. техническо и ценово предложение, Образец № 3 и Образец № 4.  

  

 КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Критерият за оценка на офертите е ”най-ниска цена”. Образува се като сума от 

единичните цени за всички номенклатури в предложението за изпълнение по всяка обособена 

позиция. 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Офертите се разглеждат и оценяват от назначена от възложителя комисия, която започва 

своята работа след получаване списъка с участниците и получените оферти. 

 Отварянето на офертите ще се състои на 12.11.2014 година от 09.30 часа в Заседателната 

зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения режим за 

достъп до сградата.  

 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, обявява ценовите 

предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

техническите и ценовите предложения. След извършването на тези действия приключва 

публичната част от заседанието на комисията. 



Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от 

възложителя условия.  

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, 

включително и чрез изискване на информация от други органи и лица, да иска разяснения 

относно представените документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. Това не може да се 

използва за промяна на предложения от подадените оферти. 

 След етапа на предварителната проверка, се пристъпва към оценяване на допуснатите 

офертите по обявения критерий.  

Комисията съставя протокол за своята работа, който включва резултатите от 

разглеждането и оценяването на офертите, класирането на участниците, както и офертите, 

предложени за отхвърляне. Ако въз основа на извършеното оценяване комисията установи, че 

две или повече оферти са равни, комисията предлага за изпълнител участникът, избран чрез 

проведен жребий. 



 ПРОЕКТ 
  

ДОГОВОР 

за периодични доставки на столове и маси за обзавеждане  

 

 Днес, ………………. 2014 година, в гр. Благоевград, се сключи настоящият договор, 

между: 

ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ – гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, ЕИК 

000017149, представляван от  проф. д.н. Иван Мирчев – ректор, чрез Николай Тахов – 

помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 44 от 06.02.2012 година и Трендафил 

Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

…………….., със седалище и адрес на управление:. ЕИК ……………….., представляван 

от  ………………………….. - управител,  определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ чрез публикувана 

покана с уникален код ………………..,  от друга страна. 

 Страните се споразумяха за следното: 

 

ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ 

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя периодично по предварителна заявка за  закупуване 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ столове, маси и бели дъски по обособена позиция 1. и/или обособена 

позиция 2., в съответствие с техническото и ценовото предложение, неразделна част от 

договора. 

  Чл. 2. Периодичните доставки  се изпълняват след заявка от Възложителя, в срок от 

……….. /словом……./ календарни дни,  считано от заявяването. 

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на 

подписването му или до изпълнение на стойностния праг, определен в чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

ДОГОВОРЕНИ  ЦЕНИ, РЕД И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4.  /1/ Договорените цени за изпълнение на поръчката са определени с ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка, по ед. цена без ДДС. 

Чл. 5. /1/ За изпълнените периодични доставки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

заплати  стойността на доставките в съответствие с договорените цени.  

/2/. Заплащането на стойността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до 10 работни 

дни от подписване на приемателно-предавателен протокол, с платежно нареждане по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу представена  фактура в оригинал. 

Чл. 6. Договорените цени не могат да се променят за срока на договора. 

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА 

Чл. 7. /1/  Собствеността на стоката  преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в момента на 

предаването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по местоизпълнението на поръчката: ЮЗУ “Неофит 

Рилски” с адрес: гр.  Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ транспортира заявените стоки на свои разноски и риск до 

местоизпълнението по ал. 1. 

/3/ При изпълнението на доставката, в момента на предаването й, се подписва 

двустранен протокол за приемане и предаване. 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. Да даде своевременно заявка за доставка. 

 2. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставената стока по договорените 

цени, фактурирани с данъчна фактура, не по-късно от срока,  договорен за плащане. 

 Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да изисква информация по всяко време за изпълнението  на поръчката. 

 2.  Да прекрати договора и да се откаже от поръчката при съществена промяна на 

обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, поради което не е в състояние да 

изпълни своите задължения. 



 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

 1. Да изпълни поръчката лично, без подизпълнители, ако не е заявил това при подаване 

на предложението за участие в процедурата, с грижа на добър стопанин и в защита на 

интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 2. Да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за доставената стока. 

 3. Да представя сертификат за качествата на доставените стоки от производителя при 

поискване от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на поръчката да получи 

стойността на доставената стока, заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  не по-късно от уговорения срок 

за  плащане. 

 НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 12. Всяка страна има право да развали договора, ако насрещната страна не изпълни 

задълженията си по него. 

 Чл. 13. При неизпълнение на всяко едно от задълженията си по този  договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от стойността на 

заявката. 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ  И ИЗМЕНЕНИЕ  

 Чл. 14. Настоящият договор се прекратява при: 

1. изтичане на срока; 

2. преди срока, при изпълнение на стойностния лимит, определен със ЗОП; 

  3. взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

 Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

 ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 16. За неуредените въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за 

задълженията и договорите. 

 Чл. 17. Страните по договора ще решават споровете, възникнали по изпълнението му по 

взаимно съгласие, а при липса на такова - от компетентните органи. 

 Договорът се състави и подписа в 2  /два/  еднообразни екземпляра - за всяка от 

страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»                 …………………………. 

 

ПОМОЩНИК-РЕКТОР                                      УПРАВИТЕЛ 

Николай Тахов      …………………………   

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

Трендафил Мудурски     

  

 
Съгласувано с: 

Главен  юрисконсулт  

  

 
 


