Образец!
ДО
МАРИЯ ЧЕПИШЕВА
ДИРЕКТОР НА
ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ГР.РАКОВСКИ

ОФЕРТА
Наименование на
поръчката:

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ. Раковски,
обл. Пловдивска по обособени позиции”

Обособена позиция №……:

………………………………………….*

*Попълва се позицията, за която се подава офертата

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящата оферта Ви представяме нашето техническо и ценово
предложение за изпълнение на предмета на горепосочената обществена поръчка,
съгласно изискванията на Възложителя и при спазване на всички нормативни
изисквания за този вид дейност.
Данни за лицето, което прави предложението:
Наименование на участника1:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
Седалище:2
-

пощенски
място:

-

ул./бул. №, блок №, вход,
етаж:

код,

населено

Адрес за кореспонденция:
-

пощенски
място:

-

ул./бул. №, блок №, вход,
етаж:

код,

населено

Телефон:
1 При участие на обединение се изписват всички участници в него.
2 В случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се
добавя необходимият брой полета.

Когато участникът е обединение трябва да има готовност, в случай че е избран за
изпълнител, да представи регистрация по БУЛСТАТ на обединението при подписване на
договор за СМР

Факс:
E-mail адрес:
По учредителен акт, участникът се представлява заедно или поотделно
(невярното се зачертава) от следните лица:
1. ............................................................................... (трите имена)
2. ............................................................................... (трите имена)
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:
IBAN
BIC
С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички
условия и с предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички
изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с изискванията на възложителя и представения проект на договор.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се
задължаваме при подписването на договора да представим изискуемите от
възложителя документи, съгласно приложимите нормативни актове и указанията.
Приложения:
1. ..........................3
2. ..........................
Подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________

3

Описват се всички документи, приложени към офертата.

Образец № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от Участник обществена поръчка с предмет:
”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”,
гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”
За обособена позиция №…:……………………………………..“
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН
от МВР, гр.

, притежаващ лична карта №

, издадена на

, адрес:

представляващ

,
в качеството си на

със седалище
на управление:

и адрес
, тел./факс:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №

,
,

ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*,
или
- 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
кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която е установен*;
( невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят
участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия,
технически способности и квалификация, когато е приложимо).
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)
Декларирам,

че

посочената

информация

е

вярна

и

съм

наясно

с

последствията при представяне на неверни данни.

г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат
самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Образец № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:
”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО
ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска по обособени
позиции”
За обособена позиция №………………………………………..“
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

представляващ

,
в качеството си на

със седалище

и адрес

на управление:

, тел./факс:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №

,
,

ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а
– 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези
по т. 1, в друга държава членка или трета страна.
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление
съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл.313 от НК.
г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният:
…………………………………………………………………...........................
(трите имена)

Данни
по
документ
........................................................................................

за

самоличност

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в
качеството
си
................................................................................................................................

на

(длъжност)

на Участник: …………………..…………………………………………………………, в
обществена поръчка с предмет:
”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО
ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска по обособени
позиции”
За обособена позиция №…:……………………………………..“
Д Е К Л А Р И Р А М:
1.
От
името
на
представляваното
от
мен
дружество:
………………………………………….......
(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам
съгласието
да
...........................................................

участваме

като

подизпълнител

на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(изброете конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената
обществена поръчка със самостоятелна оферта, включително като член на
обединение.
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
5.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 4,
в друга държава членка или трета страна.
6.С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.4
или т.5 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
7. Представляваният от мен подизпълнител:
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 и към общината по седалището на възложителя и на кандидата
или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен

орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен*, или
- 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
кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на
условията, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за
финансови и икономически условия, технически способности и квалификация.
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);
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

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

Образец № 4
СПИСЪК
на техническите средства за осигуряване на качеството на доставяните
хранителни продукти
(списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП)
________________________________________________________________-участник
(наименование на участника)
в обществена поръчка по реда на Глава 26 с предмет: ”Доставка на хранителни
продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът има на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката
следните транспортни средства, регистрираните по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност:
№
Вид, марка на автомобил и рег. №
Хладилни автомобили

Собствен/ нает

Автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински произход

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност
по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс

Доказателства към настоящият списък-декларация:
Посочване на съответния публичен регистър, който съдържа информация за
регистрираните по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
превозни средства или се представят заверени от участника копия от валидни
удостоверения за регистрация на транспортните средства със специално предназначение,
издадени от съответната ОДБХ към БАБХ на името на участника или на собственика (в
случай, че те се ползват по силата на договор за наем или лизинг).

ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР:

................................
(подпис, печат)

Образец № 4а
СПИСЪК
на обектите за осигуряване на качеството на доставяните хранителни продукти
(списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП)
________________________________________________________________-участник
(наименование на участника)
в обществена поръчка по реда на Глава 26 с предмет: ”Доставка на хранителни
продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът има на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката
следните обекти, собствени или наети, регистрирани като обект за производство
и/или търговия /на едро и/или дребно/ за храни, съответстващи на тези включени
в съответната обособена позиция от настоящата поръчка, за която се участва по чл.12
от Закона за храните и които отговарят на Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиена на
храните, издадено от БАБХ-ОДБХ, със срок на валидност, не по кратък от срока на
договора за обществената поръчка.
№

Обект

Собствен/ нает

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност
по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс

Доказателства към настоящият списък-декларация:
Заверено копие от Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните,издадено за
обект за производство и/или за търговия на едро и/или дребно с хранителните продукти за
съответната обособена позиция или участникът да посочи съответния публичен регистър,
който съдържа тази информация.

ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР:

................................
(подпис, печат)

Образец № 5

СПИСЪК
на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната позиция,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
(справка съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП)
________________________________________________________________
(наименование на участника)

№
по
ред

Предмет на
изпълнената доставка

Начална и
крайна дата на
изпълнение на
доставката

Стойност/цена
(с ДДС) на
изпълнената
доставка

Получател
на
доставката –
адрес,
телефон,
електронна
поща

1.
2.
……
n
общ
брой
Забележка: В списъка се посочват само доставки на хранителни продукти, които са
идентични или сходни с хранителните продукти на обособената позиция от
настоящата поръчка, за която се участва.
Под „идентични или сходни” да се разбират доставки на храни от "Групата храна" на
съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за
храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав.
Приложения: Доказателства за извършените доставки – заверени от участника копия.

.............................г.
...........................
(дата на подписване)

Управител/Представляващ:
(име и подпис)

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ……………………………………………………………......................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ............................................................................
.......................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………………………………………………………… (наименование на участника)
участник в обществена поръчка с предмет:
”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”,
гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”
За обособена позиция №…:……………………………………..“
Д Е К Л А Р И Р А М:
За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3,
т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.
Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са
основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на
обществената поръчка.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на проекто-договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ............................................................................
.......................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………………………………………………………… (наименование на участника)
участник в обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с
предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО
ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска по обособени
позиции”
За обособена позиция №…:……………………………………..“

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам условията в
него.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Образец № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата
Подписаният:
…………………………………………………………………...........................
(трите имена)

Данни
по
документ
........................................................................................

за

самоличност

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в
качеството
си
................................................................................................................................

на

(длъжност)

на
Участник:
……………………………..…………………………………………………..........., в обществена
поръчка по чл.187 от Закона за обществените поръчки с предмет:
”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”,
гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”
За обособена позиция №…:……………………………………..“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Предложеният от мен
срок на валидност на офертата
…………..календарни дни считано от дата на подаване на текущата оферта.

е

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за
вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

............................/ ............................/ ............................
..........................................................................................
...........................................................................................

Образец № 9
1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП
Подписаният:
…………………………………………………………………...........................
(трите имена)

Данни
по
документ
........................................................................................

за

самоличност

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в
качеството
си
................................................................................................................................

на

(длъжност)

На
Участник:
……………………………..…………………………………………………………,
в
обществена поръчка по чл.187 от Закона за обществените поръчки с предмет:
”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”,
гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”
За обособена позиция №…:……………………………………..“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Съм спазил изискванията за закрила
минималната цена на труда и условията на труд.

на

заетостта,

включително

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за
вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

............................/ ............................/ ............................
..........................................................................................
...........................................................................................
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Образец № 10
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До:……………………………………………………………………………………………
От:………………………………………………., ЕИК…………………………………..,
седалище и адрес на управление:………………………………………………….
представлявано от ……………………………………………….в качеството му на
…………...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни
продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”
за обособена позиция №…:……………………………………..“,

Ви представяме

нашето Техническо предложение, изготвено съгласно одобрените от Възложителя
Техническа спецификация, проекта на договор, условията на обявата и
нормативните изисквания в тази област като:
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото
законодателство и представения проект на договор като предлагаме да
организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
1. Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да е от
10.06.2017 г. до 09.06.2018 г.
2. Срок за изпълнение на конкретната доставка: ............. ч.
(...........................словом) часа от подадена заявка.
Забележка: Срокът за доставка, не може да бъде по-дълъг от 24 (двадесет и четири)
часа.
3. При констатиране на нередност (повредена опаковка, неправилно
етикиране, липсваща информация за дадения хранителен продукт, липса на
задължителните придружаващи документи) или отклонения в качеството на
доставения/те хранителен/и продукт/и, да извършим пълна подмяна на
съответните хранителни продукти в деня на констатираното отклонение.
4.Гарантираме, че при изпълнение предмета на поръчката ще се
придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и
3

към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят
до изпълнението на поръчката.
5. Декларираме, че доставените от нас хранителни продукти:
- ще бъдат придружени с необходимите сертификати;
- ще отговарят на изисквания за съответния продукт, съгласно Закона за
храните и всички действащи нормативни изисквания;
- ще бъдат етикетирани съгласно нормативните изисквания;
Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъци,
установени при предаването на хранителните продукти или по-късно появили се
скрити недостатъци.
До подготвянето на официален договор, това предложение ще формира
обвързващо споразумение между двете страни.
Декларираме, че настоящото техническо предложение е валидно за период
от …………….(………….) календарни дни от датата на подаване на настоящата
оферта.

Подпис:
Дата ________/ _________ / _________
Име и фамилия __________________________________________
Длъжност __________________________________________
Наименование на участника __________________________________________
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Образец № 11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни
продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”

За обособена позиция №………………………………………………………………….

Подписаният/ата………………………………………………..................................
(трите имена)
данни
по
документ
за
самоличност
………………………………………………………………...
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………….. ……………............................
(длъжност)
на ………………………………………………………………………………………………….
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето
ценово предложение, изготвено съгласно одобрените от Възложителя Техническа
спецификация, проекта на договор, нашето техническо предложение и
нормативните изисквания в тази област:
1. Предлагаме обща цена за доставка за целия период на договора за
посочената обособена позиция:…………………….. (с думи) лв. без ДДС или
…………………..(с думи) лв. с ДДС.
2. Предлагаме
единични цени за съответните хранителни продукти
съгласно приложението, което е неразделна част от настоящото ценово
предложение.
В предложените единични цени на хранителните продукти са включени
всички разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката, в т.ч.
застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката, ДДС и всички
други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Ние приемаме, че цената определена в договора е цената на доставяния от
нас продукт и е валидна до сключване на допълнително споразумение, съгласно
реда посочен в указанията за участие и проекта на договор.
5

Ние приемаме, да издаваме и предаваме складови разписки или друг
приeмо-предавателен документ за всяка доставка на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 90 (деветдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти,
съгласно обявата.
До подготвянето на официален договор, това предложение ще формира
обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Единични цени на хранителните продукти./прилага
приложението със съответната обособена позиция, за която се подава оферта/.

се

Важно!
1. Посочената обща цена за доставка за целия период на договора за посочената
обособена позиция не може да надвишава посочената от Възложителя прогнозна
стойност.Участник посочил стойност надвишаваща прогнозната за съответната
обособена позиция, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия между посочените единични цени и
калкулираната обща стойност се извършва преизчисляване на база посочените
единични цени;
3. В случай, че бъдат открити несъответствия между сумата посочена с цифри и
тази с думи се има предвид сумата посочена с думи.

Подпис:
Дата ________/ _________ / _________
Име и фамилия __________________________________________
Длъжност __________________________________________
Наименование на участника __________________________________________
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Образец № 11-1
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
.....................................................................................................................
(наименование на участника)
Наименование на
поръчката:

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”

Обособена позиция №1:

Хляб и хлебни продукти

Наименование
на
хранителните
стоки
Хляб бял

Мярка

Бр.

Вид, качество,
опаковка,
разфасовка,
описание
УС«България»

Прогнозно
количество

Предлагана
еденична
цена в лева

Обща
сума

3150

Нарязан - 0.650

Хляб
пълнозърнест
Хлебна мая

Бр.

УС«България»

432

Нарязан - 0.600

Бр.

Пакет, 0.042 кг

48

Обща стойност:………………………….лв. без ДДС
или …………………..(с думи) лв. с ДДС.

Подпис:
Дата: ________/ _________ / _________
Име и фамилия: __________________________________________
Длъжност: __________________________________________
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Образец № 11-2

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
.....................................................................................................................
(наименование на участника)
Наименование на
поръчката:

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”

Обособена позиция № 2:

Месо и месни продукти

Наименование
на
хранителните
стоки

Мярка

Вид, качество,
опаковка,
разфасовка,
описание

Прогнозно
количество

Пилешки
бутчета

Кг.

1200

Пилешко филе

Кг.

Телешки шол

Кг.

Замразени,натурално,
цели, максимум 6 бр.
в опаковка;
По 10 кг стек;
Замразено, без кост и
кожа,
Замразен, без видими
тлъстини и
сухожилия,
разфасован, 1 кг.,
Замразена, смес 60%
телешко/40% свинско
месо, опаковка
0,500кг,
УС
Нечистена, цяла, с
глави, размер200/400, замразена
замразена

Кайма

Кг.

Риба Скумрия

Кг.

Риба Скумрия филе
Шунка
Свински шол

Кг.

Кокоши яйца

Бр.

Заек
Пилешка
пържола

Кг.
Кг.

Пуешко месо

Кг.

Агнешко месо

Кг.

Кг.
Кг.

По УС и ТД
Замразен, без кост,
сухожилия и
тлъстини
тегловна категория
„М“, клас А
Замразен, цял
Бут без кожа,
замразена
Цяла пуйка,
замразено
Трупно, замразено

Предлагана
еденична
цена в лева

Обща
сума

150
120
450

750
100
240
200
15000
120
120
200
120
8

Обща стойност:………………………….лв. без ДДС
или …………………..(с думи) лв. с ДДС.
Подпис:
Дата: ________/ _________ / _________
Име и фамилия: __________________________________________
Длъжност: __________________________________________
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Образец № 11-3

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
.....................................................................................................................
(наименование на участника)
Наименование на
поръчката:

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”

Обособена позиция № 3:

Мляко и млечни продукти

Наименование
на
хранителните
стоки

Мярка

Вид, качество,
опаковка,
разфасовка,
описание

Бр.

С 2% масленост, от
сурово мляко„БДС
12:2010”без
растителни мазнини,
кофичка - 0,400кг.
С 3.6% масленост,
„БДС”, без
растителни мазнини,
кофичка, 0,400кг.
С 3% масленост, без
растителни мазнини,
1л. –кутия от сурово
мляко
Бяло, саламурено,
узряла, 100% краве
мляко, кутия, „БДС
15:2010” от сурово
мляко
Краве, узрял, 100%
краве мляко, „БДС
14:2010 от сурово
мляко”, вакуум

Краве кисело
мляко
Краве кисело
мляко
Прясно краве
мляко

Бр.

Л.

Кг.
Сирене

Кг.
Кашкавал

Бр.
Масло

Краве, разфасовки –
0.125 кг.

Прогнозно
количество

Предлагана
еденична
цена в лева

Обща
сума

7250
10000

4350
350

180

1920

Обща стойност:………………………….лв. без ДДС
или …………………..(с думи) лв. с ДДС.
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Подпис:
Дата: ________/ _________ / _________
Име и фамилия: __________________________________________
Длъжност: __________________________________________
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Образец № 11-4

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
.....................................................................................................................
(наименование на участника)
Наименование на
поръчката:

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”

Обособена позиция № 4:

Пакетирани продукти

Наименование
на хранителните
стоки

Мярка

Вид,
качество,
опаковка,
разфасовка,
описание

Боб зрял

Бр./пакет

Боб зрял
Леща

Бр./пакет
Бр./пакет

нелющен, пакет 1
кг, клас „Екстра”
лющен ,пакет 1 кг

Ориз
Жито
Захар, бяла
кристална

Бр./пакет
Бр./пакет
Бр./пакет

Пудра захар

Бр./пакет

Сол

Бр./пакет

Олио

Бр./бутилка
Оцет

Бр./бутилка

Домати консерва

Бр./кутия

Бисквити
обикновени

Бр./пакет

нелющена, пакет
0.500кг
Пакет 1 кг
Пакет 0.500 кг
Пакет 1 кг
рафинирана бяла
„Екстра бяла
захар”
Пакет 0,500кг.
рафинирана
пакет 1 кг,
йодирана калиев
йодат
Пластм. Бутилка,
1 л., браншови
стандарт
Винен, бутилка0,700л., без
консерванти и
оцветилети
Нарязани на
кубчета
кутия 0,850л., без
консерванти,
оцветители и
подсладители
пакет, 0,130кг
без подсладители
и оцветилети

Прогнозно Предлагана
количество
еденична
цена в лева

Обща
сума

120
30
120
100
100
200

40
110
300
70

500

360
12

Брашно

Бр./пакет

Лютеница

Бр./буркан

Мед

Бр./буркан

Макарони изделия

Бр./пакет

Кори за баница
Халва

Бр./пакет
Бр./пакет

Елда
Замразени
броколи

Бр./пакет
Бр./пакет

Конфитюр

Бр./буркан

тип 500, пакет, 1
кг, УС
буркан 0,560кг
браншови
стандарт
по
пчелен,
натурален,
буркан 0,900 кг
пакет, 0.400 кг
без оцветители
пакет, 0.500 кг
Пакет,0,250кг
без оцветители и
подсладители
Пакет -0,250кг
Пакет, 2,5 кг.

60% плод, до
50% захар,
буркан,0,610кг

420
120

23
240
500
50
100
20
190

Без консерванти,
оцветители
и
подсладители
ПМС
№45/21.12.2003 г.

Зелен фасул

Бр./ буркан Консерва,

буркан-……кг,
екстра клас,без

50

консерванти,
оцветители и
подсладители

Обща стойност:………………………….лв. без ДДС
или …………………..(с думи) лв. с ДДС.
Подпис:
Дата: ________/ _________ / _________
Име и фамилия: __________________________________________
Длъжност: __________________________________________
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Образец № 11-5

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
.....................................................................................................................
(наименование на участника)
Наименование на
поръчката:

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”

Обособена позиция № 5:

Други хранителни продукти

Наименование
на хранителните
стоки

Мярка

Вид,
качество,
опаковка,
разфасовка,
описание
пакет, 1 кг без
оцветители
Сух, пакет 0,010
кг.
Сух, пакет 0,010
кг.
Ронена, пакет
0,010 кг.
пакет 0,010 кг.

Нишесте

Кг.

Джоджен

Бр./Пакет

Копър

Бр./Пакет

Чубрица

Бр./Пакет

Черен пипер
Кимион
Ванилия
Чай

Бр./Пакет
Бр./Пакет
Бр./Пакет
Бр./Кутия

Мюсли

Бр./Пакет

Корнфлейкс

Бр./Пакет

Грах замразен

Бр./Пакет

Зелен фасул
замразен
Спанак замразен

Бр./Пакет
Бр./Пакет

Пакет, 2,5 кг

Шарена сол
Червен пипер
Бакпулвер

Бр./Пакет
Бр./Пакет
Бр./Пакет

Пакет, 0,040 кг

пакет 0,010 кг.

Прогнозно Предлагана
количество
еденична
цена в лева

Обща
сума

20
40
40
100
20
50

пакет 0,2 грама
Билков, филтър
без конец,
20бр./кутия, без
оцветители и
овкусители,

100

Натурални, пакет
1 кг, без оцветили
Натурален, пакет
1 кг, без оцветили
Пакет, 2,5 кг, без
оцветили
Пакет, 2,5 кг, клас
екстра

200

Пакет, 0,055 кг
Пакет, 0,010 кг

240
50
60
50
40
350
600
14

Грис
Дафинов лист
Маслини
без
костил.
Какао на прах

Бр./Пакет
Бр./Пакет
Бр./Кутия

Пакет, 0,500 кг

Бр./Пакет

Натурално, пакет,
0.450 кг

Пакет, 0,005кг.
Кутия, 1 кг.

60
20
40
50

Обща стойност:………………………….лв. без ДДС
или …………………..(с думи) лв. с ДДС.
Подпис:
Дата: ________/ _________ / _________
Име и фамилия: __________________________________________
Длъжност: __________________________________________
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Образец № 11-6

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
.....................................................................................................................
(наименование на участника)
Наименование на
поръчката:

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, гр. Раковски, общ.
Раковски, обл. Пловдивска по обособени позиции”

Обособена позиция № 6:

Пресни плодове и зеленчуци

Наименование
на
хранителните
стоки
Портокали
Мандарини
Киви
Банани
Грозде
Ябълки
Круши
Праскови
Кайсии
Пъпеши
Спанак
Лук
Марули
Дини
Тиквички
Домати
Краставици
Картофи
Зеле
Моркови

Мярка

Вид,
качество,
опаковка,
разфасовка,
описание

Прогнозн
о
количеств
о

Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Бр.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.

Клас на качество I

600
600
200
1500
50
2200
200
200
200
200
50
500
100
600
50
800
800
500
1200
500

Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I
Клас на качество I

Предлагана Обща
еденична
сума
цена в лева

Обща стойност:………………………….лв. без ДДС
или …………………..(с думи) лв. с ДДС.
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Подпис:
Дата: ________/ _________ / _________
Име и фамилия: __________________________________________
Длъжност: __________________________________________
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