РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас,
както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

СЪДЪРЖАНИЕ:
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1;
Представяне на участника – Образец № 2;
Заявление за участие – Образец № 3;
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 5;
Декларация за наличието или липсата на Специфични национални основания за
изключване – Образец № 6;
7. Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител – Образец № 7;
8. Декларация за съгласие, за участие като трето лице – Образец № 8;
9. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец № 9;
10. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10;
11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд - Образец № 11;
12. Ценово предложение – Образец № 12;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА
ОФЕРТАТА НА
........................................................................................ ,
(наименование на участника)
Участник в обществена поръчка с публикуване на обява за събиране на оферти с предмет:
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас,
както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
№
Съдържание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
14.

Опис на представените документи, съдържащи се в
офертата, подписан от участника – Образец № 1;
Представяне на участника – Образец № 2;
Заявление за участие – Образец № 3;
Документ за създаване на обединението (когато е
приложимо) - заверено от участника копие;
Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите/
задължения (когато е приложимо);
Доказателство/а за поетите от третите лица
задължения (когато е приложимо);
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6
от ЗОП – Образец № 5;
Декларация за наличието или липсата на Специфични
национални основания за изключване – Образец № 6;
Документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност (когато е приложимо);
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител –
Образец № 7;
Декларация за съгласие, за участие като трето лице –
Образец № 8;
Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за
обществените поръчки – Образец № 9;
Техническо предложение, съдържащо:
➢ Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя – Образец № 10;

Вид на
документа
(оригинал или
заверено копие)

Брой
страници
на всеки
документ

14.

➢ Декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд –
Образец № 11;
„Ценово предложение” – Образец № 12;

Дата: ………………….
гр...............................

Подпис: …......................
(име, длъжност/качество)
Печат

ОБРАЗЕЦ № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
в обществена поръчка, възлагана, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

Административни сведения:
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща
информация в съответствие със
законодателството на държавата, в
която участникът е установен)
Седалище и адрес на управление:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено

място:

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №,
адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №,
адрес

Участникът се представлява заедно
или поотделно (невярното се
зачертава) от следните лица:

1. ……...................................................
2. ……..................................................

Данни за банковата сметка

Обслужваща банка:……………………

Обслужваща банка

IBAN: ..........................................................

IBAN

BIC: .............................................................

BIC

Титуляр на сметката:…………………………..

Титуляр на сметката
Информация за представителите на участника
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват участника за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка:
Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако е
необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите [……]
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел...):

г.
(дата на подписване)

Представляващ:
(подпис и печат)
(име, фамилия, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 3
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
в обществена поръчка, възлагана, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

ОТ ......................................................................................................................................................
(име/наименование на участника)
Седалище и адрес на управление:....................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК/друг идентификационен код: ..............................................................................
Представлявано от: ...........................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
в качеството на………………………………………………………………………………………………..,
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез
публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: "Организиране и осъществяване
на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на
Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка с
предмет "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
като декларираме:
1. Запознати сме с условията на възложителя, посочени в обявата и приложенията
към нея.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата
обществена поръчка и се задължаваме да ги спазваме в случай, че същата ни бъде
възложена.
3. При изпълнението на обществената поръчка НЯМА ДА ПОЛЗВАМ / ЩЕ
ПОЛЗВАМ (ненужното се зачертава) подизпълнител/и.
3.1. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1:
......................................................................................... (наименование на подизпълнителя) дял
от поръчката, който ще му възложи участника в %................, като работата му ще обхваща

следните дейности: ................................................................................................ (посочва се
конкретната част от предмета на поръчката)
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2:
................................................................................................ (наименование на подизпълнителя)
дял от поръчката, който ще му възложи участника в %................ като работата му ще
обхваща следните дейности: ................................................................................................
(посочва се конкретната част от предмета на поръчката)
!!! Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители:
Декларирам, че:
3.2. Посочените в т. 3.1. подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните
критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не
са налице основания за отстраняване от процедурата.
3.3. Няма да заменям посочения/те в т.3.1. подизпълнител/и или включвам
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен когато:
3.3.1. възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията
по т.3.2, поради промяна на обстоятелствата преди сключване на договора за обществена
поръчка.
3.3.2. възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и
вида на дейностите, които ще изпълнява.
3.4. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
ще уведомя възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Задължавам се да уведомявам възложителя за
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
3.5. При замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя копие
на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват
изпълнението на условията по т. 3.3.2. (чл. 66, ал. 14 от ЗОП), в срок до 3 (три) дни от
неговото сключване.
3.6. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те
подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.
4. За покриване установените критерии за подбор СЕ ПОЗОВАВАМ / НЕ СЕ
ПОЗОВАВАМ (ненужното се зачертава) капацитета на трети лица.
4.1. Tретите лица, на чиито капацитет се позовавам са следните:
ТРЕТО ЛИЦЕ № 1: ......................................................................................(наименование
на третото лице)
Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:
……………………………………………………………………………………..…………
ТРЕТО ЛИЦЕ № 2: ......................................................................................(наименование
на третото лице)

Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:
……………………………………………………………………………………..…………
!!! Приложимо, в случай че участникът ще ползва трети лица:
Декларирам, че:
4.2. Посочените в т. 4.1. трети лица, отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които се позовавам на техния капацитет и за тях не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
4.3. По искане на Възложителя ще заменям посочените в т. 4.1. трети лица, който не
отговарят на някое от условията по т.4.2, поради промяна в обстоятелства преди сключване
на договора за обществена поръчка.
5. Участникът, който представлявам притежава лиценз за извършване на частна
охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност,
включващ дейността по чл. 5 или еквивалентен документ (за чуждестранните участници),
който разрешава на участника да извършва охранителна дейност (съобразно обекта на
поръчката)
[] Да [] Не
Ако отговорът е „Да“ моля посочете номера и срока на валидност на
Удостоверението/Лиценза:
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Участникът, който представлявам има и ще поддържа за целия период на изпълнение
на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Гражданска отговорност на
юридически лица” с добавък „Отговорност на охранителна фирма”

[] Да [] Не
Ако отговорът е „Да“ моля посочете застрахователната сума на сключената
застраховка, номер на Застрахователна полица, валидност на същата,:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...…………………………….……..

7. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата
представляваният от мен участник е изпълнил следните услуги, идентични или сходни с
предмета на настоящата обществена поръчка, за което разполагам с доказателства:
СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА (съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП)
№

Предмет на изпълнената
услуга (кратко описание
на изпълнената услуга)

Стойност/цена
(без ДДС) на
изпълнената
услуга

Период на
изпълнение
на услугата
(от – до)

Получател на
услугата

Вид на доказателството за
извършената
услуга
(№/дата/издател)

1.
2.
3.

8. Участник, който представлявам разполага с персонал за което разполагам с

доказателства:
СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА
№

Име, Фамилия

Професионална
компетентност

Доказателства/описание
на документите
удостоверяващи
проф.комепетност

1.
2.
3.
4.

9. Участник, който представлявам разполага със следното техническото оборудване и
техническите системи за сигурност (специалните технически средства за комуникация и
незабавна връзка с МВР и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за
самозащита, въоръженост, униформено облекло, отличителни знаци, транспорт,
комуникации и всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от участника
при изпълнение на поръчката:
СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ
№
1.
2.
3.
4.

10.Участникът, който представлявам разполага лиценз за радиочестота с национално
или регионално покритие и/или система за осъществяване на комуникация с най-близко
разположените постове и органи на полицията;

[] Да [] Не
Ако отговорът е „Да“ моля посочете номера и срока на валидност на
Удостоверението/Лиценза:
…………………………………………………………………………………………………………………

11. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при
подписването на договора за обществената поръчка да представя документи,

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка и
доказване съответствието си със заложените критерии за подбор.
!!! Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни в настоящото Заявление.
Към настоящото Заявление за участие прилагам:
✓ Документ за създаване на обединението (когато е приложимо) - заверено копие;
✓ Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите/ задължения (когато е
приложимо);
✓ Доказателство/а за поетите от третите лица задължения (когато е приложимо).
г.
(дата на подписване)

Представляващ:
(подпис и печат)
(име, фамилия, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………….………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..……………….
(длъжност)
(наименование на участник/член на
обединение/подизпълнител/трето лице)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

Д Е К Л А Р И Р А М , че:
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.
2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за следното престъпление, посочено в т. 1.
.............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1,
в друга държава членка или трета страна;
4. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.,
в друга държава членка или трета страна за следното престъпление, посочено в т.1:
........................................................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
5. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
6. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните
обстоятелства, са: __________________________________________________________
Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната
държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на
възложител, е/са: ___________________________________________________________

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП)

Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………….………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..……………….
(длъжност)
(наименование на участник/член на
обединение/подизпълнител/трето лице)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
Д Е К Л А Р И Р А М , че:
1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител/трето
лице (невярното се зачертава):
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 участника, или
аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или
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 участника, или
аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
(отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния
участник/член на обединение/подизпълнител/трето лице, невярното се зачертава)
1.3. 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 участника, или
аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените
дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния
общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
1.3.1. Задълженията по т. 1.3 са в размер на
(
словом).
1.3.2. Годишният общ оборот на представляваното от мен лице за последната
приключена финансова година е в размер на
(
словом).

2. За представляваното от мен лице не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.
44, ал. 5 от ЗОП.
3. По отношение на представляваното от мен лице не е установено, че:
а) е представен документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е представена изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. По отношение на представляваното от мен лице:
4.1. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128,
чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен или
4.2. Е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
(отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния
участник/член на обединение/подизпълнител/трето лице, невярното се зачертава)
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
4. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните
обстоятелства, са: __________________________________________________________
Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната
държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя, е/са: __________________________________________________________

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличието или липсата на Специфични национални основания за изключване
Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………….………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..……………….
(длъжност)
(наименование на участник/член на
обединение/подизпълнител/трето лице)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

Д Е К Л А Р И Р А М , че:
1. По отношение на представляваният от мен участник/член на
обединение/подизпълнител/трето лице (невярното се зачертава) не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в документацията
за обществената поръчка.
[] Да [] Не
Ако отговорът е „Не“, т.е. в случай че се прилага някое специфично национално
основание за изключване, участника/член на обединение/подизпълнител/трето лице
предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?
[] Да [] Не
Ако
отговорът
е
„Да“,
моля
опишете
предприетите
мерки:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните
обстоятелства, са: __________________________________________________________
Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната
държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на
възложител, е/са: ___________________________________________________________

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие, за участие като подизпълнител
Подписаният/ата ……………………………………………………………………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………………………..
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на ……………………………………...………….
(длъжност)
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/БУЛСТАТ ……….…, във връзка с участието на ..........................................................
(наименование на участника) в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане
на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет:
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас,
както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е съгласно /лично аз/ да участва като подизпълнител
на ………………………………………. (наименование на участника) в обществена поръчка
с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
с дял на участие в % ………………. при изпълнение на посочената обществена поръчка и
да
изпълни
следните
видове
дейности:
………………………………………………………………….......................................................
.......(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на обществената поръчка,
които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя).
2. Няма да превъзлагам една или повече от дейностите, които са включени в предмета
на договора за подизпълнение.
3. Съгласно чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, давайки съгласието си
за участие като подизпълнител в настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка и предвид участието ми като подизпълнител, няма да представям самостоятелна
оферта за изпълнение на поръчката.
4. В съответствие с чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, отговарям на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнявам.
5. В съответствие с чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за
представлявания от мен подизпълнител не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.
Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие, за участие като трето лице
Подписаният/ата ……………………………………………………………………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………………………..
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на ……………………………………...………….
(длъжност)
(наименование на третото лице)
ЕИК/БУЛСТАТ ……….…, във връзка с участието на ..........................................................
(наименование на участника), в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане
на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет:
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас,
както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е съгласно /Лично аз съм съгласен/съгласна
(невярното се зачертава) да участва/участвам като трето лице на
………………………………. (наименование на участника) в обществена поръчка с предмет:
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас,
както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
2. Критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на моя
капацитет са: ……………………………………………..…………………………………………
(икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности)
3. Ще участвам в изпълнението на следната част от обществената поръчка:
_____________________________________________________________________
4. В съответствие с чл. 65, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, отговарям на
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на
капацитета ми и за мен не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................
ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 101, ал.11 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата …………………………………………………………………….…………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………………….………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на ………………………………………….……...….
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
2. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.
3. Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на
обстоятелство по чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

от .........................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ..................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ............................................................................................................................
(на длъжност)
ЕИК/БУЛСТАТ………………, със седалище и адрес на
управление:………….............….…..................................................................................................,
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез
публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: "Организиране и осъществяване
на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на
Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена
поръчка, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник
отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в
процедура с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на
Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда
„Гробищен парк - Бургас”
2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача”
документацията за обществена поръчка и сме запознати с указанията и условията за
участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги
приемаме без възражения.
3. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним предмета на
поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на
възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от
нас предложение.
4. Декларираме, че разполагаме с необходимия експертен инженерен екип за
качественото изпълнение на работите по настоящата обществена поръчка.
5. След като се запознахме с обществената поръчка и документацията вкл. всички
образци и условията на проекто-договора, се съгласяваме със следните условия за
изпълнение на поръчката:
5.1. Да изпълняваме услуга в съответствие със Закона за частната охранителна
дейност и действащото законодателство.
6. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

6.1. План за охрана на обектите на територията на охранявания обект, разработен в
съответствие с изискванията в техническата спецификация

Дата: ..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният/ата …………………………………………………………………...……………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………..………………….
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на …………………………..……….……………….
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ....................

Декларатор: ..............................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 12

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ......................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ...............................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ..........................................................................................................................
(на длъжност)
ЕИК/БУЛСТАТ
……………….…,
със
седалище
и
адрес
на
управление:………….............….…..................................................................................................,
Разплащателна сметка:
IBAN сметка............................................
BIC код на банката .................................
Банка: ......................................................
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка,
чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: "Организиране и
осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна
охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана
на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда
„Гробищен парк - Бургас”
1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно
условията на документацията за участие, както следва:
ОБЩА ЦЕНА В РАЗМЕР НА:......................................../словом ............................../ лв.
без вкл. ДДС или................................../словом ........................................../ лв. с вкл. ДДС.

2. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в
предвидените в Закона за обществените поръчки и договора случаи.
3. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в
проекто-договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от
страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.
4. В предложената от нас стойност сме включили всички необходими разходи за
качественото изпълнение на предмета на поръчката.
5. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените
дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.
6. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящото Предложение ще се
счита за споразумение между нас и Възложителя до подписване и влизане в сила на
договора.

Дата: ..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

