Образец № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Съдържание

















Вид на
документа
(копие или
оригинал)

ПАПКА 1: ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
Списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата – Образец № 1;
Представяне на участника – Oбразец № 2;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици – Образец № 3;
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Образец № 4;
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Образец № 5;
Списък на доставката/ите, сходни/идентични с предмета на
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три)
години, считано до датата на подаване на офертата –
Образец № 6
Декларация за наличие на транспортно средство,
регистрирано за превоз на храни - Образец № 7
ПАПКА 2: ОФЕРТА.
Пълномощно на лицето, което е упълномощено да
представлява участника в настоящата обществена поръчка
– ако е приложимо;
Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №8
Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП – ползване на
подизпълнител/и – Образец № 9
Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договораОбразец № 10
Декларация за срока на валидност на офертата - Образец
№ 11
Ценово предложение - Образец № 12

Дата ..............................

ИМЕ, ПОДПИС: ......................................

Образец № 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Предоставяме на вашето внимание следното:
1.
………………………………………………………………………………
(Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен)
2.
Административни сведения:
2.1.

Наименование на участника: ...........................................................................

2.2. Данни за контакт:
Адрес: ..........................................................................................................................
Телефон: ......................................................
Факс: ............................................................
Е-mail: ..........................................................
3. Лице, представляващо участника: .........................................................................
(трите имена)
...................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)
....................................................................................................................................................
(длъжност)
3.1 Лице за контакти: ...................................................................................................
(трите имена)
.........................................................................................................................................
(длъжност)
Телефон/факс/ е-mail: ..................................................................................................
4. Обслужваща банка: ................................................................................................
(наименование на обслужващата банка)
....................................................................................................................................................
(адрес на банката)
....................................................................................................................................................
(I B A N сметка, B I C код на банката)
Титуляр на сметката: ...................................................................................................

Дата, ............................

ИМЕ, ПОДПИС: .......................

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(подава се от участник / подизпълнител)

Долуподписаният/ата/

,
/собствено бащино фамилно име /

с постоянен адрес:
Представляващ/а
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

В качеството си на__________________________________________________
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД
или УС, пр./

Седалище:

Адрес на управление:
Тел./факс:

ЕИК______________________________

Относно: сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на
закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и учениците от I-ви до
IV– ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.

Представляваното от мен дружество не е регистрирано / е регистрирано в
/ненужното се зачертава/

юрисдикция

с

преференциален

данъчен

режим,

а

именно:

…………………………………………………………………………………………
2.

Представляваният от мен участник не е контролирано/е контролирано лице от
/ненужното се зачертава/

дружество/дружества, регистрирано/регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, а именно: ………………………………………………..
3. Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
Забележка:

Тази

точка

се

попълва,

ако

участникът

е

дружество,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано лице от
дружество/дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, във връзка с §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата

2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_________

/подпис/
В зависимост от правно-организационната форма на участника, декларацията
се представя от едно от лицата, които го представляват.

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
във връзка с участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с
предмет: „Доставка на закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и
учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................,
с ЕГН ..............................., в качеството ми на ...............................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с

ЕИК

…………………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление:

...................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по
чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс.
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези
по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези
по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Дата,…………………..г.

ДЕКЛАРАТОР:

……………………

(подпис)
Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП)
във връзка с участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с
предмет: „Доставка на закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и
учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................,
с ЕГН ..............................., в качеството ми на ...............................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с

ЕИК

…………………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление:

...................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник:
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на
представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания
от мен участник е установен.
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания
от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
......................................................................................................................................
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в
случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците,
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически
способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Забележка:
•
Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които
представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно
лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази
цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт,
който не е влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания,
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови
престъпления или нарушения.*
•
Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят,
негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват
в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2,
ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за
който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост
във връзка с възлагането на обществената поръчка.
•
Община по седалището на възложителя е Столична община.

Дата,…………………..г.

ДЕКЛАРАТОР:

……………………

(подпис)
Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно
да го представлява.

Образец № 6
СПИСЪК
на доставкaта/ите, идентични и/или сходни с доставките на обществената поръчка с
предмет: „Доставка на закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и
учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................,
с ЕГН ..............................., в качеството ми на ...............................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с

ЕИК

…………………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление:

...................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Участникът, когото представлявам е изпълнил следните видове доставки,
*идентични и/или сходни по вид с предмета на обществената поръчка, за която
подавам оферта, през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване
на офертата:
№

Вид на
доставката

Стойност

Количества

Дата на

Получатели

без ДДС

/Обеми

доставката

(Данни за контакт)

1.
2.
…..
*Под идентични или сходни се разбира снабдяване с/доставка на закуски, плод и мляко.

2. Декларирам, че Участникът, когото представлявам, разполага с доказателства
за извършената доставка/и и е в състояние да ги предостави при необходимост съгласно
чл. 67, ал. 5 ЗОП, както и в случай че бъде избран за изпълнител на обществената
поръчка.
3. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата,…………………..г.

ДЕКЛАРАТОР:
……………………(подпис)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Образец №7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие на транспортно средство, регистрирано за превоз на храни
във връзка с участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена
поръчка с
предмет: „Доставка на закуски, плод и мляко за децата от
подготвителни групи и учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко
Каравелов”
Долуподписаният/-ната/

............................................................................................,

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ...............................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с

ЕИК

…………………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление:

...........................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Участникът има на разположение, за целия срок на изпълнение на договора,
следното/ите транспортно/и средство, регистрирано за превоз на храни съгласно
Закона за храните:
№

Вид, марка на автомобил и рег. №

Собствен/ нает/ресурс
на трето лице

2.

Декларирам,

че

Участникът,

когото

представлявам,

разполага

с

доказателства за наличие на транспортно/и средство, регистрирано за превоз на
храни, съгласно Закона за храните и е в състояние да ги предостави, при
необходимост, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, както и в случай че бъде избран за
изпълнител на обществената поръчка.

3. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс
Дата:…………..2017г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват
участника.

Образец № 8
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
от .............................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано..................................................................................................
(трите

имена

и

ЕГН),

в

качеството

му

на

..................................................................................................................
(на длъжност),
с

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга

индивидуализация

на

участника

или

подизпълнителя (когато е приложимо):..................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител чрез събиране на
оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: „Доставка на
закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и учениците от I-ви до IV
– ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”
2. Запознати сме с условията в обявената от Вас обществена поръчка, ЗОП и ППЗОП
и сме готови да я изпълним в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в
обявата за събиране на оферти, документацията за участие, техническата
спецификация, образците на документи и проекто-договора, приети от нас.
3. Представяме нашето техническо предложение, с което приемаме да извършваме
доставка на закуски, плод и мляко на децата от подготвителни групи и учениците от Iви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов“, гр. София, което е със срок на
валидност 30 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
4. Заявяваме, че при доставките на закуски, плодове и мляко за 55-то СУ „Петко
Каравелов“, гр. София, ще бъдат спазени и изпълнени всички действащи нормативни
изисквания в Р. България и ЕС, приложими стандарти и специфични условия , съгласно
техническата спецификация на възложителя.
5. Заявяваме, че към датата на всяка доставка, доставяните закуски, плодове и
мляко ще бъдат в срока на годност, утвърден за съответната група храни.
6. Съгласни сме да извършваме доставката на закуски, плодове и мляко всеки
учебен ден, до 8:30 часа в сградата на 55-то СУ „Петко Каравелов“, гр. София.
7. Съгласно изискванията на възложителя предлагаме следното седмично меню за
закуски ( за 5 учебни дни)
Ден от седмицата

Вид закуска

Грамаж

Понеделник
1
Вторник
2
Сряда
3
Четвъртък
4
Петък
5
(Участникът предлага седмично меню за закуски при спазване на нормативното
изискване за минималната честото на допустимите групи храни – тестени/сандвичи,
плод и мляко)
8. Обосновка на предложеното седмично меню
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
(В свободен текст участникът следва да обоснове предложеното меню като
задължително включи и обоснове следните елементи: ползи от предложеното менюизбор на храни, честотата на включване; комбинацията между отделните групи храни;
осигурено разнообразие на продукти и видове закуски; балансираност на храните/продукти/
вкусове и др. под.;

енергийна стойност, която осигурява менюто; мерки за

ограничаване на вредните съставки; механизми за контрол качеството на
предлаганото седмично меню.)
9. В случай, че бъдем избрани за изпълнители сме съгласни да представим гаранция
за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността без ДДС, и същата да бъде
освободена съгласно условията на договора. Ще сключим договора, предложен от
възложителя и в указания от него срок.
10. До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от
Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между
двете страни.

Дата …………..2017 гoд.

Име……………………..,
/подпис и печат/

Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 1 от ЗОП
относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................,
с ЕГН ..............................., в качеството ми на ...............................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с

ЕИК

…………………………,

със

седалище

и

адрес

на

управление:

...................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители.
(ще ползваме/няма да ползваме)
Подизпълнител

Дела от поръчката, който
ще им възложат

% от общата стойност на
поръчката

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали
съгласие за участие в процедурата.
3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на
посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.
Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата:…………..2017г.

ДЕКЛАРАТОР:………………..

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на проекта на договор

Долуподписаният/-ната/

...........................................................................................................,
с
ЕГН
..............................., в качеството ми на ...............................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ......…………………………………………………………………..........….,
(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

…………………………………………...........................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка чрез
събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на закуски, плод и мляко за
децата от подготвителни групи и учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ
„Петко Каравелов”
приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде
определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта,
приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:…………..2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/а........................................................................................................
с
ЕГН...............................,
в
качеството
ми
на
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

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

на ......…………………………………………………………………..........….,
(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

…………………………………………...........................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Представената от участника оферта за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и
учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”, е със срок на
валидност 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Декларираме, че при поискване от страна на възложителя сме съгласни да
удължим срока на валидност на офертата до сключване на договор за обществена
поръчка.

Дата:…………..2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Образец № 12

ДО
55-ТО СУ „ПЕТКО
КАРАВЕЛОВ”
ГР. СОФИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
.....................................................................................................
(пълно наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1.Приемаме да извършваме доставката - предмет на обществената поръчка:
„Доставка на закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и
учениците от I-ви до IV - ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”, гр. София, по
фиксирана цена съгласно стандарти за делегираните от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2017 г. за осигуряването на закуски, плод и
мляко на 1 (един) ученик е определена фиксирана годишна сума в размер на 72 лв. и
171 учебни дни от 01.01.2018г.- 31.12.2018г.
2.Потвърждавам, че ще извърша доставката в размер на 0,42 лв. без ДДС (нула,
четиридест и два лв.) за 1 (един) ученик.
3. Плащането на цената за изпълнение се извършва при условията и в сроковете
съгласно проекта на договора.
4. До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от
Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между
двете страни.

Дата …………..2017 гoд.

Име,
/подпис и печат/

