
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АНУБИС-БУЛВЕСТ” ООД, гр. София
ПРЕДМЕТ: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата 
от подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 
2015/2016 год. по Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство 
„Анубис-Булвест” ООД, съгласно техническа спецификация № 2;

Д О Г О В О Р

На основание чл. 101 е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Днес .2015 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, пл. 
„Майка България” № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет, наричана по-долу 
’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

2. „АНУБИС-БУЛВЕСТ” ООД, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес 
град София, ул. „Младен Павлов № 1, ет. 3, тел: 02/80 61 392, факс: 02/944 65 47, e-mail: 
marketing@anubis-bulvest.com, ЕИК: 131576447, представлявано от Владимир Владимиров 
Топенчаров - Управител, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи и 
предостави срещу заплащане учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от 
децата от подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за 
учебната 2015/2016 година по обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от 
издателство „Анубис-Булвест” ООД, описани по заглавия и брой в техническата 
спецификация, които са неразделна част от договора.

(2) Фактурираните количества трябва да съответстват на количествата, посочени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в заявката.

(3) В общата цена се включват всички разходи по извършване на доставката по чл. 1, за 
целия период на договора.

(4) Транспортът до мястото на изпълнение на поръчката се извършва от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е за негова сметка.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок 
на действие до 25.08.2015 г.

(2) Договорът се счита за изпълнен при окончателна доставка на всички учебни 
помагала, описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предмет на договора и съставяне на 
приемно - предавателния протокол.

Чл.З. (1) Място на изпълнение на поръчката е съответната ЦДГ.
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Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от 
подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 

2015/2016 год. по Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство
„Анубис-Булвест” ООД

(2) Приемането и предаването на доставката се изпълнява с подписване на приемо -  
предавателен протокол от MOJI на ЦДГ и предоставяне на фактура.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение за 
доставката на учебни помагала в размер на 12 037,26 /дванадесет хиляди тридесет и седем 
лева и двадесет и шест стотинки/ лева без ДДС, а е ДДС 20 % - 14 444,71 /четиринадесет 
хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и седемдесет и една стотинки/ лева,
съгласно ценовата оферта по техническата спецификация.

(2) Плащането на заявените количества се извършва с платежно нареждане по сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата и съставяне на 
приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави учебниците и учебните помагала, 
предмет на този договор, в съответствие със заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорените 
срокове, при точно спазване на броя, качеството и вида им.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на задълженията си да 
получи уговореното възнаграждение.

Чл.7. Рискът от случайното погиване или повреждане на учебниците и учебните 
помагала преминава върху Възложителя от момента на предаването им.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1) да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави учебниците и учебните помагала, 

предмет на този договор, без отклонения от договореното;
2) да прави допълнителни заявки на учебници и учебни помагала съгласно предмета на 

договора. Допълнителните заявки се изпълняват по същия ред.
Чл. 9. След приемане на продукцията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 

уговорената цена съобразно клаузите на настоящия договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА

Чл. 10. Приемането се извършва от писмено упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
който проверява количеството и видимото качество на учебниците и учебните помагала в 
присъствието на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани отклонения 
от съдържанието, дефектни коли или други установени скрити недостатъци.

Чл. 12. В случаите по чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на негодните или 
с недостатъци екземпляри с такива, отговарящи на уговорените изисквания.

VI. ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ

Чл. 13. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не осигури част или цялото количество учебници 
и учебни помагала в срока по чл. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на 
0,1% за всеки ден закъснение до датата на действителното предоставяне върху неосигуреното
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„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от 
подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 

2015/2016 год. по Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство
„Анубис-Булвест” ООД

количество учебници и учебни помагала. Неустойката се прихваща при окончателното плащане по 
настоящия договор.

Чл. 14. (1) В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той дължи неустойка в размер 
на 0,1% на ден върху размера на забавеното плащане.

(2) В случай на неприемане в срок на готовата продукция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той 
дължи неустойка в размер на 3% от стойността на фактурите за всеки ден забава на приемането.

Чл. 15. В случай че при констатирани недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не ги отстрани в 
уговорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 0,1% от цената на 
изпълненото с недостатъци за всеки просрочен ден.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.
Чл. 17. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 

действащото законодателство на Република България.
Чл. 18. Спорове, възникнали в хода на изпълнението на договора, се решават с писмени 

споразумения между страните. При непостигане на съгласие спорът се решава от съда по реда на ТПК.

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 
Неразделна част към й!стоящия договор е представената ценова оферта по техническата 

спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: > S  ^ ИЗПЪЛНИТЕ
ИНЖ. ДАНИЕ
Кмет на Общин

П авлинка К албан ова 

1  Г л .сч етоводи тел  дирекция О М  Д С

L  /
С ъ гл асува н  с:

Д еси сл ава И о н к о ^ а -„

Д иректор на дирекция „П р а в н а ”

ч

Надя Петрова^

Д иректор д и р е р щ я  QCC^fl

П енка И гн атова ^  ^

Д и ректор на дирекц ия О М Д С

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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Образец № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за 
безвъзмездно ползване от децата от подготвителните групи на детските градини на 
Община Велико Търново, за учебната 2015/2016 год. по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „Слово”, съгласно 
техническа спецификация № 1;

Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” 
ООД, съгласно техническа спецификация № 2;

Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - 
София” АД, съгласно техническа спецификация № 3;

Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Даниела 
Убенова”, съгласно техническа спецификация № 4;

0 Т :   ......................................>Я (А 3  £>
! с;. .v; ^

ЕИК/БУЛСТАТ: .......... i .  .1 £ . Г . S ? .  ̂ .3 ... 7 z ............................................... ”.................
Регистрация по ЗД Д С :.................................................................................................................................
Разплащателна сметка:................................................................................................................  -
IBAN сметка............................... -  - ------* j  *  / > ^ у  -  ; ____________

BIC код на банката ...п>......................................... .....................................................................................
Банка:.............. у..,........   ^ ................. , ....... ........................................................................................
Град/клон/офис:..................................................................... ...................................................
Адрес на банката:.........................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни 
помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителните групи на детските 
градини на Община Велико Търново, за учебната 2015/2016 год. по обособени позиции:

За обособена позиция..........................................................................

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

Е Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка:..., -• .............................

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!
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3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),

Прилагаме: Попълнена ценова оферта (по образец от поканата) с единични цени съгласно 
Техническата спецификация за Позиция ..Л

- Срок за плащане: 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемо- 
предавателен протокол, подписан от двете страни.

Цената за изпълнение на поръчката не може да надвишава посочената прогнозна стойност 
за съответната позиция. Ако участник е предложил по-висока цена за изпълнение предмета 
на обособената позиция, за която участва, от посочената прогнозна стойност се 
отстранява.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи.

Посоченото възнаграждение включва:
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ЦЕНОВА ОФЕРТА

Предлагана цена за обществена поръчка чрез публична покана е предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителните групи 
на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2015/2016 год. по обособени 
позиции:

Обособена позиция № 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис- 
Булвест” ООД

1. ИК „АНУБИС”

Учебни помагала от системата „Приятели“ за 3-та Подготвителна група

№
УЧЕБН О П О М А ГА Л О  

Н А И М ЕН О ВАН И Е, А В Т О Р И

Н еобходим

брой

Единична

цена
Стойност

1.

Приятели с думите -  папка с материали за индивидуална работа и 

диагностика на детето (Български език и литература) Б. Ангелов, Т. 

Борисова, Р. Енгелс

53

комплекта

31.03

1644.59

2. Приятели с цифрите -  учебна книжка за индивидуална работа и 

диагностика на детето (Математика) К. Гетова

3.
Приятели с природата -  учебна книжка за индивидуална работа и 

диагностика на детето (Природен свят) И. Мирчева

4. Приятели в моя свят -  учебна книжка за индивидуална работа и 

диагностика на детето (Социален свят) Н. Витанова, Р. Бостанджиев

5. Приятели с цветовете -  папка с материали за индивидуална работа и 

диагностика на детето (Изобразително изкуство) Л. Ангелова, П .Легкоступ

6.
Приятели сръчни и можещи -  папка с материали за индивидуална работа 

и диагностика на детето (Конструктивно-технически и битови дейности) 
Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова

7.

Приятели с игрите -  комплект материали за групова работа на децата; 

един комплект за 4 деца (Игрова култура) С. Евтимова, И. Мирчева, К. 

Гетова

8. Приятели с музиката -  нотен материал и CD  3; един комплект за група 

(.Музика) Р. Х ристова

Обща стойност без ДДС 1370.49

Учебни помагала от системата „Приятели“ за 4-та Подготвителна група

№
УЧЕБН О П О М А ГА Л О  

Н А И М ЕН О ВАН И Е, А В Т О Р И

Необходим

брой

Единична

цена
Стойност

1.
Приятели с буквите -  учебна книжка + 45 картона за индивидуална 

работа и диагностика на детето (Български език и литература) Б. Ангелов, 

Т. Борисова, Р. Енгелс

65

комплекта

31.03 2016.95

2. Приятели с цифрите -  учебна книжка + 29 картона за индивидуална 

работа и диагностика на детето {Математика) К. Гетова

3. Приятели с природата -  учебна книжка + 10 картона за индивидуална 

работа и диагностика на детето {Природен свят) И. Мирчева

4. Приятели в моя свят -  учебна книжка + 20 картона за индивидуална 

работа и диагностика на детето {Социален свят) Н. Витанова

5. Приятели с цветовете -  папка с материали за индивидуална работа и 

диагностика на детето {Изобразително изкуство) Л.Ангелова, П.Легкоступ

6.
Приятели сръчни и можещи -  папка с материали за индивидуална работа 

и диагностика на детето {Конструктивно-технически и битови дейности) 
Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова



7.
Приятели с игрите -  комплект материали за групова работа; един 

комплект за четири деца (Игрова култура) К. Гетова и колектив

8.
Приятели с музиката -  нотен материал и C D  4; един комплект за група 
(.Музика) Р. Х ристова

Обща стойност без ДДС 1680.79

2. ИК „БУЛВЕСТ 2000”

Учебни помагала от системата „Приказни пътечки“ за 3-та Подготвителна група

№ УЧЕБН О П О М А ГА Л О  

Н А И М ЕН О ВАН И Е, А В Т О Р И

Н еобходим

брой

Единична

цена
Стойност

1.

Сладкодумна пътечка към родния език -  учебна книжка за индивидуална 

работа и диагностика на постиженията на детето (образователно 

направление Български език и литература) С. Здравкова, Ц. Илиева

58

комплекта

31.03 1799.74

2.
Любопитна пътечка към математиката -  учебна книжка за индивидуална 

работа и диагностика на постиженията на детето (образователно 

направление Математика) М. Богданова, В. Янчева

3.

Чудна пътечка към хората -  учебна книжка за индивидуална работа и 

диагностика на постиженията на детето (образователно направление 

Социален свят) М. Галчева-Стоицова, К. Галчева

4.
Чудна пътечка към природата -  учебна книжка за индивидуална работа и 

диагностика на постиженията на детето (образователно направление 

Природен свят) К. Галчева, М. Галчева-Стоицова

5.
Весела пътечка към игрите -  комплект игри за индивидуална работа и 

диагностика на постиженията на детето (образователно направление Игрова 
култура) Г. Иванова

6.
Вълшебна пътечка към музиката -  учебна книжка за индивидуална 

работа и диагностика на постиженията на детето (образователно 

направление Музика) Т. Бурдева

7.

Пъстра пътечка към изобразителното изкуство -  албум блок (комплект 

работни листове) за индивидуална работа и диагностика на постиженията на 

детето (образователно направление Изобразително изкуство) О. Христова- 

Занкова, В . Кузмов

8.

Забавна пътечка към конструктивната дейност -  комплект работни 

листове за индивидуална работа и диагностика на постиженията на детето 

(образователно направление Конструктивно-технически и битови 
дейности) В . Кузмов

9.
Скоклива пътечка към физическата култура -  комплект работни листове 

за диагностика на постиженията на детето (направление Физическа култура) 
Р. Щ ерева

10.
Чудна пътечка към хората -  учебна книжка за индивидуална работа и 

диагностика на постиженията на детето (образователно направление 

Социален свят) М. Галчева-Стоицова, К. Галчева

33 4.00
132.00

11.
Чудна пътечка към природата -  учебна книжка за индивидуална работа и 

диагностика на постиженията на детето (образователно направление 

Природен свят) К. Галчева, М. Галчева-Стоицова

33 4.00 132.00

Обща стойност без ДДС 1719.78

Учебни помагала от системата „Здравей, училище!“ за 4-та Подготвителна група

№
УЧ ЕБН О  П О М А ГА Л О  

Н А И М Е Н О В АН И Е , А В Т О Р И

Необходим

брой

Единична

цена
Стойност

1.

Сладкодумна пътечка към родния език -  учебна книжка за 

индивидуална работа на детето (образователно направление Български език 
и литература) С. Здравкова, Ц. Илиева

62

комплекта

31.03

1923.86

2.
Любопитна пътечка към математиката -  учебна книжка за 

индивидуална работа на детето (образователно направление Математика) 
М . Богданова, В . Янчева



3.
Чудна пътечка към хората -  учебна книжка за индивидуална работа на 

детето (образователно направление Социален свят) М. Галчева -Стоицова, 

К. Галчева

4.
Чудна пътечка към природата -  учебна книжка за индивидуална работа 

на детето (образователно направление Природен свят) К. Галчева, М.
Г  алчева-Стоицова

5.
Пъстра пътечка към изобразителното изкуство - албум блок (комплект 

работни листове) за индивидуална работа на детето (образователно 

направление Изобразително изкуство) 0 . Христова-Занкова, В. Кузмов

6.
Забавна пътечка към конструктивната дейност - комплект работни 

листове и материали за индивидуална работа на детето (образователно 

направление Конструктивно-технически и битови дейности) В. Кузмов

7.
Весела пътечка към игрите - комплект игри за групова работа на децата 

(образователно направление Игрова култура). Четири деца работят с един 

комплект. Г. Иванова

8.
Вълшебна пътечка към музиката - комплект табла за групова работа и 

диагностика на детето (образователно направление Музика). Групата 

работи с 1 комплект. Т. Бурдева

Обща стойност без ДДС 1603.22

3. ИК „АНУБИС” и ИК „БУЛВЕСТ 2000”
Учебни помагала от системата „Вики и Ники“ за 3-та Подготвителна група

№
УЧЕБН О П О М А Г А Л О  

Н А И М ЕН О ВАН И Е, А В Т О Р И

Н еобходим

брой

Единична

цена
Стойност

1.
Вики и Ники -  учебна книжка за индивидуална работа и диагностика на 

детето по направление Български език и литература С. Здравкова 99 31.03

3071.97

2. Вики и Ники -  учебна книжка за индивидуална работа и диагностика на 

детето по направление Математика Т. Велинова

комплекта

3. Вики и Ники -  учебна книжка за индивидуална работа и диагностика на 

детето по направление Социален свят М . Баева

4. Вики и Ники -  учебна книжка за индивидуална работа и диагностика на 

детето по направление Природен свят Е. Янакиева

Обща стойност без ДДС 3073.17

Учебни помагала от системата „Вики и Ники“ за 4-та Подготвителна група

№
УЧЕБН О П О М А ГА Л О  

Н А И М ЕН О ВАН И Е, А В Т О Р И

Необходим

брой

Единична

цена
Стойност

1.
Вики и Ники -  учебна книжка за индивидуална работа и диагностика на 

детето по направление Български език и литература  С. Здравкова 120 31.03

3723.60

2. Вики и Ники — учебна книжка за индивидуална работа и диагностика на 

детето по направление Математика Т. Велинова

комплекта

3. Вики и Ники -  учебна книжка за индивидуална работа и диагностика на 

детето по направление Социален свят М . Баева

4. Вики и Ники -  учебна книжка за индивидуална работа и диагностика на 

детето по направление Природен свят Е. Янакиева

5.

Вики и Ники - учебно помагало (комплект работни листове) за 

индивидуална работа на детето по направления Игрова култура, 
Изобразително изкуство и Конструктивно-технически и битови 
дейности. Тематично разпределение по Физическа култура и Музика. И. 

Неделчева, Н. Х ристова

Обща стойност без ДДС 3103.00
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"АНУБИ1С-БУЛВЕСТ" ООД
ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ 
НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОД.

ЗА 3. ПГ И 4 ПГ.

№ Учебници и учебни помагала, 
които се осигуряват от държавата Автор(и) Клас Издателство Брой Ед. цена, 

лв. Обща стойност

1 Комплект Приятели Колектив з.пг Анубис 53 31,03 1644,59
2 Комплекти Прик. Пътечки Колектив з.пг Булвест 2000 58 31,03 1799,74
3 Чудна пътечка към хората Колектив з.пг Булвест 2000 33 4,00 132,00
4 Чудна пътечка към природата Колектив з.пг Булвест 2000 33 4,00 132,00
5 Вики и Ники Колектив з.пг А-Б 99 31,03 3071,97
6 Комплект Приятели Колектив 4.ПГ Анубис 65 31,03 2016,95
7 Здравей, училище! Колектив 4.ПГ Булвест 2000 62 31,03 1923,86
8 Вики и Ники Колектив 4.ПГ А-Б 120 31,03 3723,60

Общо (лв.): 14444,71
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