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ДОКУМЕНТИ ОБРАЗЦИ  

ЗА 

УЧАСТИЕ В  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА 
ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 
„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски 

свят“, находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. 
„Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по обособени позиции, както 

следва: 
- Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане; 

- Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и 
предпазни мрежи за прозорци“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

София, 2016 г. 
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Съдържание: 
- Приложение 1 - Оферта, 

- Приложение 2 - Представяне на участника, 

- Приложение 3 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), 

- Приложение 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

- Приложение 5 – 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. 

- Приложение 6 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (за доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения), 

- Приложение 7 - Техническо предложение, 

- Приложение 8 - Декларация за приемане условията на проекта на договора, 

- Приложение 9 - Декларация за срок на валидност на офертата, 

- Приложение 10 - Ценово предложение, 

- Приложение 11 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 
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Приложение №1 
О Ф Е Р Т А 

 
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 

„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в 
район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по 
Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане; 

 
ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ: 
Наименование на фирмата:  
Офертата е подписана от: 

Трите имена  
Л.к. №, дата, издадена от, 
ЕГН 
Длъжност 
Телефон / факс / e-mail: 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 
Адрес: 
• Страна, код, град, община 
• Квартал, ул., №,  
• Телефон, факс, E-mail: 

 

Лице за контакти: 
• Трите имена 
• Л.к. №, дата, издадена от, 

ЕГН 
• Длъжност 
• Телефон / факс / e-mail: 

 

ИН  по ДДС  
ЕИК /код по БУЛСТАТ/  
Обслужваща банка 
• Титуляр на сметката 
• IBAN 
• BIC 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да 
участваме в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка 
и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район 
„Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по обособени 
позиции, както следва: 

- Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане; 
 

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:* 
     (ще ползваме/няма да ползваме) 
 
Подизпълнители:............................................................................................................ 
Дял от поръчката, който ще се възложи на подизпълнителите - .............% от 

общата стойност: 
Конкретна част от предмета на обществената поръчка, който ще изпълни 

подизпълнителя:......................................................................................................................... 
в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители.  
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Нашата офертата съдържа: 

I. Изисквани документи и информация от Възложителя: 
1. Представяне на участника - съдържащ данни за участника - (приложение №2); 
2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 

(приложение №3); 
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - (приложение №4) 
4. 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 - 
(приложение №5); 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения - (приложение №6) 

 
II. Техническо предложение включващо: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя.  
Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е 
длъжен да опише всички дейности предмет на услугата/доставката в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника; 

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (приложение 
№8); 

4. Декларация за срока на валидност на офертата - (приложение №9); 
 

III. Ценово предложение. 

1. Предложение на участника относно цената за изпълнение на обществената 
поръчка - (приложение №10) 

 

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до 
подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас 
и възложителя. 

 
 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
______________________  
(име и фамилия) 
_____________________  
(дата) 
______________________  
(длъжност на управляващия/ представляващия участника) 
______________________  
(наименование на участника) 
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О Ф Е Р Т А 
 

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 
„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в 
район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по 
Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи за 
прозорци”. 

 
ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ: 
Наименование на фирмата:  
Офертата е подписана от: 

Трите имена  
Л.к. №, дата, издадена от, 
ЕГН 
Длъжност 
Телефон / факс / e-mail: 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 
Адрес: 
• Страна, код, град, община 
• Квартал, ул., №,  
• Телефон, факс, E-mail: 

 

Лице за контакти: 
• Трите имена 
• Л.к. №, дата, издадена от, 

ЕГН 
• Длъжност 
• Телефон / факс / e-mail: 

 

ИН  по ДДС  
ЕИК /код по БУЛСТАТ/  
Обслужваща банка 
• Титуляр на сметката 
• IBAN 
• BIC 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да 
участваме в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка 
и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район 
„Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по обособени 
позиции, както следва: 

- Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни 
мрежи за прозорци”.  
 

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:* 
     (ще ползваме/няма да ползваме) 
 
Подизпълнители:............................................................................................................ 
Дял от поръчката, който ще се възложи на подизпълнителите - .............% от 

общата стойност: 
Конкретна част от предмета на обществената поръчка, който ще изпълни 

подизпълнителя:......................................................................................................................... 
в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители.  
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Нашата офертата съдържа: 

IV. Изисквани документи и информация от Възложителя: 
6. Представяне на участника - съдържащ данни за участника - (приложение №2); 
7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 

(приложение №3); 
8. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - (приложение №4) 
9. 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 - 
(приложение №5); 

10. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения - (приложение №6) 

 
V. Техническо предложение включващо: 

5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя.  
Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е 
длъжен да опише всички дейности предмет на услугата/доставката в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника; 

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (приложение 
№8); 

8. Декларация за срока на валидност на офертата - (приложение №9); 
 

VI. Ценово предложение. 

2. Предложение на участника относно цената за изпълнение на обществената 
поръчка - (приложение №10) 

 

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до 
подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас 
и възложителя. 

 
 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
______________________  
(име и фамилия) 
_____________________  
(дата) 
______________________  
(длъжност на управляващия/ представляващия участника) 
______________________  
(наименование на участника) 
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Приложение №2 
 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
Наименование на участника:  
Офертата е подписана от: 
 Трите имена  

 Л.к. №, дата, издадена от, 
ЕГН 

 Длъжност 

 Телефон / факс / e-mail: 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 
Адрес: 

• Страна, код, град, община 

• Квартал, ул., №,  

• Телефон, факс, E-mail: 

 

Лице за контакти: 
• Трите имена 

• Л.к. №, дата, издадена от, 
ЕГН 

• Длъжност 

• Телефон / факс / e-mail: 

 

ИН  по ДДС  
ЕИК /код по БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща 
информация в съответствие със 
законодателството на държавата, 
в която участникът е установен/ 

 

 
 

 

 

 

Дата: .......................2016 г.                                       Представляващ: ......................................    

Трите имена, подпис и печат 
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Приложение №3 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а……………

…………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № 

…………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН 

………………………………., представител на …………………………………………, на 

………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в 

процедура за “..........................................................................”, с Възложител: 

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

 

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. 
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Приложение №4 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

 

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а……………

…………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № 

…………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН 

………………………………., представител на …………………………………………, на 

………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в 

процедура за “..........................................................................”, с Възложител: 

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

 

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 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; 

- 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) 
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Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията 

при представяне на неверни данни.  

 

 

 

   г.      Декларатор:     

 
 
 
 
 
Забележка:  

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

2. Декларацията се подава и от трети лица/и/или подизпълнители, съгласно чл. 
65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП. 

3. Декларацията се подава и от участник ако е обединение от физически и/или 
юридически лица, включени в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Приложение №5 
 

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 
(ЗИФОДРЮПДРС) 

 
Долуподписаният/та ………………………………………………………………………….. 

(собствено, бащино и фамилно име) 
с лична карта №……………………., издадена на……………..от МВР гр. ……………….. 
в качеството си на ……………………………………………………………………………, 

(посочва се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.) 
на ………………………………………………….……., със седалище и адрес на 
управление: …………………………………………………………………………………….      
(посочете наименованието на участника и правно-организационната му форма) 
гр. …………………...………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията под ЕИК………………….…….., кандидат/участник/подизпълнител в 
обществена поръчка с предмет: „……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….“ 
  
 

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ: 
 

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните 
разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС: 

1.  Не е регистрирано/ е регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 

2. Не е свързано/ е свързано лице, по смисъла на § 1 от допълнителните 
разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 

3. Попада в изключенията по чл. 4, т. ….......... от ЗИФОДРЮПДРС. 
 
Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС 

и § 7, ал.2 от заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 
 

Дата: ……………. 2016 г.                                          Декларатор: _____________ 
                                                                                                                       
Забележка:  
1. Невярното се зачертава. 
2. Декларацията се попълва от всеки кандидат/участник/подизпълнител/член на обединение, 

което не е юридическо лице. 
3. Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да 

представлява/т дружеството, съгласно чл. 40 от ППЗОП. 
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Приложение №6 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл.66, ал.1 от ЗОП  
(за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения) 

 
Долуподписаният/ата...................................................................................................... 

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

             /ръководител, управител, директор и др./ 
 
на ................................................................................................................................................, 
     /наименование на участника/ 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

Съгласието си да участваме като подизпълнител в настоящата обществена 
поръчка на ................................................. …………………………………………................. 
                              (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

 
При изпълнение на поръчката ни е предложено и ще изпълняваме, като 

подизпълнител следните видове работи от предмета на обществената 
поръчка:……………………………............................................................................................ 

 
Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:………….......................... 

 
 

Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
Дата…………………..              Декларатор …………………… 
(дата на подписване)     (Трите имена, подпис и печат) 
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Приложение №7 
 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 
…………………………………………………………………………………………............... 

/наименование на участника / 
и подписано от 
…………………………………………………………………………………………............... 

/трите имена и ЕГН/ 
в качеството му на 
…………………………………………………………………………………………............... 

/длъжност/ 
  

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: .............................., 
  
факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :.................................... 
  
  
Банкови реквизити........................................................................................................... 
  

  
         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 
предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, 
находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ 
№ 2, по Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане ” и след като се запознахме 
с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката/услугата, предмет на 
обществената поръчка. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя – (свободна редакция). Забележка: 
Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише 
всички дейности предмет на услугата/доставката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя.  
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника; 
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – (приложение 
№8); 
4. Декларация за срока на валидност на офертата – (приложение №9); 
 
 
 
 
Дата:………………2016 год.                       ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                          __________________________ 
   (име и фамилия) 

                          __________________________ 
  (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение №7 
 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 
…………………………………………………………………………………………............... 

/наименование на участника / 
и подписано от 
…………………………………………………………………………………………............... 

/трите имена и ЕГН/ 
в качеството му на 
…………………………………………………………………………………………............... 

/длъжност/ 
  

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: .............................., 
  
факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :.................................... 
  
  
Банкови реквизити........................................................................................................... 
  

  
         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 
предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, 
находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ 
№ 2, по Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни 
мрежи за прозорци” и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни 
да изпълним доставката/услугата, предмет на обществената поръчка. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя – (свободна редакция). Забележка: 
Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише 
всички дейности предмет на услугата/доставката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя.  
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника; 
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – (приложение 
№8); 
4. Декларация за срока на валидност на офертата – (приложение №9); 
 
 
 
 
Дата:………………2016 год.                       ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                          __________________________ 
   (име и фамилия) 

                          __________________________ 
  (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение №8 
  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за приемане на условията в проекта на договора с 
предмет:…………………………………………………………………………………  

 
Долуподписаният/ата......................................................................................................

в качеството  си на...................................................................................................................... 
                /ръководител, управител, директор и др./ 

на ................................................................................................................................................, 
     /наименование на участника/ 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора, приложен към 
документацията за настоящата обществена поръчка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    г.                   Декларатор:     
(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/ 
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Приложение №9 
 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
 
 
  

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а……………………
…………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. 
на ………………………. от ……………………………….., ЕГН 
………………………………., представител на …………………………………………, на 
………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в 
процедура за “..........................................................................”, с Възложител: 
.......................................... 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

Срокът за валидност на офертата е ………………….календарни дни, считано от 
крайния срок за подаване на оферти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    г.                   Декларатор:     
(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/ 
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Приложение №10 
                                                                                                      

ДО .................................................. 
  
 
 

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 
…………………………………………………………………………………………............... 

/наименование на участника / 
и подписано от 
…………………………………………………………………………………………............... 

/трите имена и ЕГН/ 
в качеството му на 
…………………………………………………………………………………………............... 

/длъжност/ 
  

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: .............................., 
  
факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :.................................... 
  
 Банкови реквизити........................................................................................................... 
   
 
         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 
предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, 
находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ 
№ 2, по Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане”  и след като се запознахме 
с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката/услугата, предмет на 
обществената поръчка при следните предложения: 
 
Предлагана цена за Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 
18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район „Средец“ – Столична 
община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по обособена 
позиция № 1 – Доставка на обзавеждане 
 

…………. лв. 
без ДДС  

 
Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. 
  
 
 
 Дата:………………2016 год.                       ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                          __________________________ 
   (име и фамилия) 

                          __________________________ 
  (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение №10 
                                                                                            

ДО .................................................. 
  
 
 

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 
…………………………………………………………………………………………............... 

/наименование на участника / 
и подписано от 
…………………………………………………………………………………………............... 

/трите имена и ЕГН/ 
в качеството му на 
…………………………………………………………………………………………............... 

/длъжност/ 
  

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: .............................., 
  
факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :.................................... 
  
 Банкови реквизити........................................................................................................... 
   
 
         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 
предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, 
находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ 
№ 2, по Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори предпазни 
мрежи за прозорци”  и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни 
да изпълним доставката/услугата, предмет на обществената поръчка при следните 
предложения: 
 
Предлагана цена за Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 
18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район „Средец“ – Столична 
община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по Обособена 
позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни 
мрежи за прозорци  

…………. лв. 
без ДДС  

 
Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. 
  
 
 
 Дата:………………2016 год.                       ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                          __________________________ 
   (име и фамилия) 

                          __________________________ 
  (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение №11 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 102, ал. 1  от ЗОП 

 

 
Долуподписаният/ата......................................................................................................

в качеството  си на...................................................................................................................... 
                /ръководител, управител, директор и др./ 

на ................................................................................................................................................, 
     /наименование на участника/ 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

Конфиденциален характер представлява следната част от офертата: 
 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

 
 

На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната 
по-горе част от офертата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    г.                   Декларатор:     
(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/                               
 

 
 
 

 
* Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 



20 
 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 


