
 

ОБРАЗЕЦ №: 1 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОЙТО СЪДЪРЖА  

ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА 

в  публично състезание по ЗОП с предмет: 

„Вътрешни строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет 

Варна“ 

№ Съдържание Вид на документа 

(оригинал или 

заверено копие) 

Брой 

страници на 

всеки 

документ 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника – попълва се 

Образец № 1; 

  

2. ЕЕДОП – попълва се Образец № 2;   

3. Документи за доказване на предприетите мерки за 

надежност (когато е приложимо) 

  

4. Документ, от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението (когато е 

приложимо)  

  

5. Списък на строителството, което е идентично или 

сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от 

датата на подаването на офертата – попълва се 

Образец № 9. 

  

6. Списък Декларация на персонала, който ще 

изпълнява поръчката и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата – попълва се Образец № 10. 

  

7. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

  



 

лица и техните действителни собственици-Образец 11  

8. Декларация за инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, които ще бъдат използвани 

за изпълнение на поръчката Образец № 12 

  

10. Техническо предложение за -  попълва се  Образец 

№ 3 , съдържащо: 

документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника – оригинал или нотариално заверено 

копие; 

предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя съобразено с критериите 

за възлагане; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - попълва се Образец № 4; 

декларация за срока на валидност на офертата - 

попълва се Образец № 5; 

декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

закрила на заетостта и условията на труд - попълва се 

Образец № 6; 

  

 ПЛИК  – “Предлагани ценови параметри”   

11. „Ценово предложение” – попълва се Образец № 7;   

 

 

Дата.................     ПОДПИС И ПЕЧАТ:................................ 

                                                                                                                         ( Име и длъжност ) 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ №2 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 

орган или възложителя 

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 

изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и 

попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
1
.Позоваване на съответното обявление

2
, 

публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която 

позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 

идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския 

съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на 

обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация 

на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен 

случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

                                                           
1
 Службите  на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други 

заинтересовани страни 
2
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана 

заучастие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна 

процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 



 

Идентифициране на възложителя
3 Отговор: 

Име:  [  ] 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката
4
: [] 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)
5
: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 

икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

                                                           
3
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление.В случай на съвместна 

процедура за възлагане наобществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители 

наобществени поръчки. 
4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 



 

Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е
7
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена
8
: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие
9
, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 

Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

                                                           
6
 Моля  повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

7
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  

Микро предприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен 

счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в коитосазаетипо-

малкоот 250 лица и чийтогодишеноборотненадхвърля 50 млн. евро, 

и/илигодишниятимсчетоводенбалансненадхвърля 43 милионаевро. 
8
 Вж. точкаIII.1.5 отобявлението за поръчка 

9
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с уврежданияили в 

неравностойно положение. 



 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел Б и, 

когато е целесъобразно, раздел В от тази 

част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък
10

: 

г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 

Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или 

Г според случая САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

в) [……] 

 

 

 

г) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 
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 Позоваванията и класификацията, акоиматакива, саопределени в сертификацията. 



 

документацията за обществената поръчка: 

д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 

б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 

а): [……] 

 

 

б): [……] 

 

 

в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 
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 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 



 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да 

представляват икономическия оператор 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...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

[]Да []Не 



 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и 

подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б 

от настоящата част и от част III. 

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са 

свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за 

контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които 

предприемачът може да използва за извършване на строителството.  

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
12

, доколкото тя има 

отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква 

изрично от възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към 

информациятасъгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни 

подизпълнители. 
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 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 



 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация
13

: 

2. Корупция
14

: 

3. Измама
15

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности
16

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора
18

 

Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 
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 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР  на Съветаот 24 октомври 2008 г. 

относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г.,стр. 42). 
14

 Съгласно определението в член 3 от Конвенциятазаборба с корупцията, в която участват длъжностни лица 

на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членкинаЕвропейския съюз,  ОВ С 195, 

25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР  на Съвета от 22 юли 2003 г. относно 

борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г.,стp. 54). Това основание за изключване обхваща и 

корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на 

икономическия оператор. 
15

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ 

C 316, 27.11.1995 г.,стр. 48). 
16

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата 

срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Товаоснование за изключване също обхваща подбудителство, 

помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото 

рамково решение. 
17

 Съгласно определението в член 1 отДиректива 2005/60/ЕО  на Европейския парламент и наСъветаот 26 

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
18

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна 

на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 



 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……]
19 

Ако „да“, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 

 

 

б) [……] 

в) продължителността на срока на изключване 

[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
21 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
22

 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 

[……] 

                                                           
19

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
21

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 отДиректива 2014/24/ЕС. 
23

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящисе, системни...), 

обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 



 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички своизадължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

[] Да [] Не 

 

 

Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

–  Решението или актът 

с окончателен и обвързващ 

характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е 

определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

Данъци Социалноосигурителни 

вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 



 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички 

начислени лихви или глоби? 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

опишете подробно: 

[……] 

Ако съответните документи по отношение 

на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
24 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАРУШЕНИЕ
25

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да 

обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
26

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

                                                           
24

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
25

 Вж. член 57, параграф  4 от Директива 2014/24/ЕС 
26

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 

националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 

параграф  2 от Директива 2014/24/ЕС 



 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства
28

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 
28

 Тази  информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, 

изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото националн оправо без каквато и да е 

възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 



 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
29

?  

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 

 

 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор има ли информация 

за конфликт на интереси
30

, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

                                                           
29

 Ако е приложимо, вж .определенията в националното законодателство, съответното обявление 

или в документацията за обществената поръчка. 
30

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявлениеили в документацията 

за обществената поръчка. 



 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя, да 

[] Да [] Не 



 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

подбора или възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 

Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

[…][] Да [] Не 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
31 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

                                                           
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 



 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел  или раздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или 

възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена 

в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел от 

част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 

[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
32

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

[…] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 
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 Както е описано в приложение XIкъмДиректива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото 

приложение 



 

посочете: 

2) При поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  

 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор 

са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, 

е както следва: 

и/или 

1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е 

както следва
33

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 
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 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 



 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

обявление, или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
36

 — и стойността): 

[…], [……]
37

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

                                                           
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
35

 Например съотношението между активите и пасивите. 
36

 Например съотношението между активите и пасивите. 
37

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 



 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор 

са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
38

икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

                                                           
38

 Възлагащите органи могат да изискат  наличието  на опит до пет години и да приемат опит от преди 

повече от пет години. 



 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период
39

икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид:При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получате

ли 

    

 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи
41

, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да 

използва технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

[……] 

                                                           
39

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит от преди 

повече от три години. 
40

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и 

частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
41

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни 

ЕЕДОП. 



 

на доставка: 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 

 

[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 

[……],[……], 

[……],[……], 

                                                           
42

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 

компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 



 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на 

подизпълнител
43

изпълнението на следната 

част (процентно изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[…][] Да [] Не 

 

 

 

[] Да[] Не 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

 

[] Да [] Не 
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 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва 

капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, 

вж.част II, раздел В по-горе. 



 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[…] 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 

осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от 

възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

[] Да [] Не 

 



 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или 

възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които 

трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени 

за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде 

съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални 

доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен 

диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

[……] 

 

 

[…][] Да [] Не
45 
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 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 



 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях: 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
46 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е 

представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи 

указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк 

достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна 

безплатно
47

; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
48

, възлагащият орган или възложителят вече 

притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 

съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен 

европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане 

на обществена поръчка:(кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник 

на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 
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 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

46
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

47
 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уебадрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или 

на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за 

достъп. 
48

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член  59, параграф  5, втора алинея от 

Директива 2014/24/ЕС 



 

ОБРАЗЕЦ № 3. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

„ Вътрешни строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет 

Варна“ 

 

от ............................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

 

и подписано............................................................................................................................................ 

 

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

(трите имена и ЕГН) 

 

в качеството му на .................................................................................................................................. 

(на длъжност) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е 

приложимо):...........................................................................................................................................; 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и 

потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията 

посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Вътрешни строително 

монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет Варна“ 

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за 

участие 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. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените от нас дейности както следва: 

3.1 за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ……………… години, а в агресивна среда 

- ……………………. години; 



 

3.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по т. 3.1. - ………………………… години; 

Средно аритметичен гаранционен срок……………………………години. 

4. Предлагаме срок за отзоваване от получаване на Задание от Възложителя ............часа. 

5. Предлагаме срок за реакция при повреда на извършеното строителство в 

гаранционния срок…………………календарни дни от получаване на уведомление от 

Възложителя . 

  6. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:  

 6.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

 6.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя за съобразено с критериите за възлагане; 

 6.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се 

Образец № 4; 

 6.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5; 

 6.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 6; 

 

 

 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

      [име и фамилия] 

                                                                                               [качество на представляващия участника] 



 

ОБРАЗЕЦ № 4 

    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 

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

                                                              (собствено, бащино, фамилно име) 

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................, 

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. .........., 

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

               (длъжност) 

на участник .........................................................................................ЕИК.......................................... 

(наименование на участника) 

в публично състезание от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Вътрешни 

строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет Варна“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

съмзапознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без 

възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа 

договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в 

законоустановения срок. 

 

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

неверни данни. 

 

 

Дата: ..............................                                                               Декларатор: ................................ 

                                                                                                                                                             /подпис и печат/ 



 

ОБРАЗЕЦ № 5 

    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА  

 

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

                                                              (собствено, бащино, фамилно име) 

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................, 

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. .........., 

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

               (длъжност) 

на участник .........................................................................................ЕИК.......................................... 

(наименование на участника) 

в публично състезание  по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Вътрешни 

строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет Варна“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта 

да бъде ................. (............................) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, 

посочен в обявлението за процедурата.  

 

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

неверни данни. 

 

 

Дата: ..............................                                                               Декларатор: ................................ 



 

ОБРАЗЕЦ № 6 

    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

 

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

                                                              (собствено, бащино, фамилно име) 

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................, 

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. .........., 

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

               (длъжност) 

на .........................................................................................ЕИК.......................................... 

            (наименование на участника/члена на обединението) 

в публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Вътрешни 

строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет Варна“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 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 № 7 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от ......................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

и подписано от ................................................................................................................................... 

(трите имена и ЕГН) 

 

в качеството му на ............................................................................................................................ 

(на длъжност) 

 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е 

приложимо):........................................................................................................................................; 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в 

обявеното от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Вътрешни строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет 

Варна“, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва: 

Заявяваме че сме съгласни да изпълняваме дейностите предмет на поръчката в съответствие с 

проектодоговора до посочената от възложителя стойност от 3 000 000 лева без ДДС. 

 

Предлагаме следните единични цени: 

 

 

ДЕЙНОСТ  

Единична 

цена без ДДС 

Единична 

цена с ДДС 

1,Разбиване на бетон с чук и шило                                                   м3        1             

2,Ръчно натоварване превоз и разтоварване на отпадъци с   

 ръчна количка до 50м                                                                       м3         1    

3.Натоварване отпадъци на камион                                                 м3         1   



 

4.Превоз и депониране на отпадъци на сметище                          м3          1   

5,Водочерпене с ел помпа при ремонти                                         м3          1   

6,Изхвърляне на канални води от яма ръчно                                м3           1   

7.Кофраж за малки бетонови конструкции                                   м2           1   

8.Доставка и полагане Бетон клас В20 малки конструкции       м3             1   

9.Изработка и монтаж арматура А1 6-12 мм                                 кг           1      

10.Доставка и монтаж заварена мрежа     ф5 20/20                          кг         1   

11.Демонтиране на рабиц                                                               м2         1   

12.Разбиване на неармирани бетонови настилки с чук и     

шило                                                                                                м2          1   

13.Просичане на отвори в стоманобетонни стени 20/20            бр           1   

14 Просичане на отвори в стоманобетонни стени 30/30            бр           1   

15Подзиждане стухлена зидария ед тухли                                  м2          1   

16.Доставка и монтаж на керамични щурцове до 1500 мм       бр          1   

17.Зидария газобетонови блокчета  100 мм                                 м2          1   

18,Зидария газобетонови блокчета  125мм                                 м2          1   

19, Зидария газобетонови блокчета 150 мм                                м2          1     

20.Зидария газобетонови блокчета  175 мм                                м2          1   

21.Зидария газобетонови блокчета  200 мм                               м2           1     

22.Зидария газобетонови блокчета 250 мм                               м2           1   

23.Пробиване отвори в зидария 20/20                                       бр           1   

24.Пробиване отвори в зидария 30/30                                       бр           1   

25. Пробиване отвори в зидария 40/40   

26.Разваляне на зидария вкл смъкване отпадъци                     м2          1   

27.Ръчно изкопаване на ниши 65мм                                         м2           1   



 

28,Направа подиум Н-20 см и обшивка с рендосани игл.   

Дъски -5 см                                                                                  м2          1   

29.Дъсчена обшивка  2,5 мм на глъб и зъб                               м2          1   

30.Доставка и монтаж паркет дъбов 20мм                              м2           1   

31.Циклене на паркет                                                                м2           1   

32Лакиране на паркет                                                              м2          1   

33.Доставка и монтаж подови первази от дърво                    м1           1   

34.Доставка и монтаж подови первази от ПВЦ                   м1            1   

35.Ремонт и пренареждане на стар паркет                            м2            1   

36.Доставка и монтаж на стенни облицовки до 30/30     

керамични плочи                                                                      м2           1   

37.Облицовка с плочи от мушелкалк     -2,5 см                    м2           1   

38.Облицовка с гранитни плочи по стени     -2,5 см            м2           1   

39.Облицовка с гранитни плои по стъпала      -3 см              м2          1   

40.Облицовка с мраморни плочи по стени     -2,5 см            м2          1   

41.Облицовка с плочи мушелкалк по стени   -2.5 см             м2         1   

42.Облицовка с плочи мушелкалк по стъпа  -3 см  ла             м2        1   

43.Развалене на облицовка от теракота на цим. разтвор       м2         1   

44.Разваляне на облицовка от бичени плочи от пясъчник    м2         1   

45.Подмяна на облицовки от керамични плочки край   

 мивки и подобни                                                                      м2          1    

46.Почистване на стара каменна облицовка                           м2          1   

47.Облицовка на мраморни плочи по стъпала ,              

 при ремонти       -3 см                                                               м2          1   

48.Облицовка с мраморни плочи по плотове на   



 

масивна основа , при ремонт     -3 см                                       м2          1   

49.Санираща вароцим. хастарна мазилка с готова смес        м2          1   

50.Вътрешна варова мазилка по тухлени стени и   

тавани , двупластова                                                                м2           1   

51.Вътрешна варова мазилка по бетонни стени и   

тавани , двупластова                                                                м2           1   

52.Вътрешна варова мазилка по стълбища и стълбищни   

площадки , двупластова                                                           м2           1   

53.Монтаж на вратички за комини                                        бр.           1   

54.Монтаж на розетки за комини                                           бр.           1   

55.Монтаж на ветилационни решетки (жалузи)                  бр.            1   

56.Гипсова машинно полагана финна мазилка   

с деб. по 3мм                                                                            м2            1    

57.Гипсова мазилка по тухлени стени , двупластова          м2            1   

58.Гипсова мазилка по бетонни стени , двупластова         м2            1   

59.Гипсова шпакловка по стени и тавани                            м2            1   

60.Полимерна ( акрилна ) мазилка , драскана                      м2            1   

61.Изкърпване на гипсова мазилка по тухл. стени              м2            1   

62.Изкърпване на гипсвова шпакловка                                м2             1   

63.Очукване на варова мазилка по вътрешни стени           м2            1   

64.Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани         м2            1   

65.Очукване на вароциментна мазилка                                м2            1   

66.Сваляне на стара вътрешна мазилка ,   

със събиране на отпадъци                                                      м2           1   

67.Мозаечна полимерна мазилка , груба , при ремонт        м2           1   



 

68.Грунд за полимерна мазилка , при ремонт                      м2            1   

69.Коркова изолация под пяаркет                                         м2           1   

70.Изплация от твърд пенополистирол под паркет             м2           1   

71.Бетонна подова настилка 10 см без армировка               м2            1   

72.Настилка от линолеум или подобни                                 м2            1   

73.Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10мм   м2            1   

74.Настилка от мокет - екстра качество                                  м2           1   

75.Настилка от гранитогрес на лепило                                   м2           1   

76.Настилка от теракотни плочки на лепило                         м2           1   

77.Настилка от мозаечни плочки на цим. разтвор                м2            1   

78.Настилка от гранитни плочи                                              м2            1   

79.Настилка от мраморни плочи                                             м2            1   

80.Подова мозайка със и без бордюри                                    м2            1   

81.Полиране на подова мозайка                                              м2            1   

82.Пердашена циментна замазка 2 см по подове ,   

тераси , покриви и др.                                                              м2            1    

83.Пердашена армирана замазка - 4 см                                   м2            1   

84.Полагане на саморазливаща се замазка по подове 6 см   

механизирано                                                                             м2            1    

85.Пердашена циментна замазка с фибри                               м2             1   

86.Грундиране на подове , при ремонти                                 м2            1   

87.Импрегниране на подове , при ремонти                            м2            1   

88.Пенополистиролова изолация под паркет ,   

при ремонт                                                                                 м2             1    

89.Настилка от гранитогрес на лепило , при ремонт             м2             1   



 

90.Гланцирана циментова замазка 2 см при ремонт              м1           1   

91.Междуниране на стари съкла на метални рамки               м2            1   

92.Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм   

на метални рамки                                                                      м2              1   

93.Подмяна на единични армирани стъкла на метални   

рамки                                                                                          м2                1    

94.Грундиране по дървени повърхности                                м2               1   

95.Грундиране с готов грунд върху мазилка                           м2                1   

96.Алкидна ( блажна ) боя по дървени повърхности   

двукратно                                                                                    м2                1   

97.Алкидна ( блажна ) боя по варови и гипсови мазилки   

двукратно                                                                                    м2                1    

98.Алкидна ( блажна ) боя по радиатори двукратно               м2                1   

99.Алкидна ( блажна ) боя по стоманени повърхности   

двукратно                                                                                     м2                1    

100.Алкидна ( блажна ) боя по стоманени парапети ,   

решетки двукратно                                                                     м2                 1    

101.Лакиране на дървени повърхности                                   м2                 1   

102.Байцване на дървени плоскости , двукратно                   м2                 1   

103.Лепене на тапети с плитък релеф по     

шпакловани стени                                                                      м2                 1    

104.Лепене на тапети с дълбок релеф по   

шпакловани стени                                                                      м2                 1    

105.Грундиране с антикорозионен грунд при ремонт           м2                  1   

106.Импрегниране на стари мазилки и бетони                       м2                 1   



 

107.Изтъргване на постна боя от стени                                   м2                  1   

108.Изтъргване на постна стена от тавани                              м2                 1   

109.Грундиране на стари стени с латексов грунд                   м2                  1   

110.Маджуниране и шлайфане на стари шпакловани стени  м2                  1   

111.Боядисване с латекс двукратно при ремонт                      м2                  1   

112.Отстраняване ( стъргане ) на боя и шпакловка   

от стени и тавани                                                                        м2                  1    

113.Защитно покриване на врати , прозорци и мебели   

преди боядисване                                                                        м2                  1   

114.Алкидна ( блажна ) боя по дървени повърхности   

двукратно при ремонти                                                               м2                 1    

115.Боядисване с акрилатна боя                                               м2                  1   

116.Монтаж на стоманени решетки за прозорци                     кг                  1   

117.Двупластова водоизоляация на стени с мазане при   

ремонт                                                                                           м2                1   

118.Топлоизолация на подове с XPS 40 мм с лепило              м2                1   

119.Топлоизолация на подове с EPS  40 мм и замазка             м2                1   

120.Топлоизолация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 25 мм                                                                       м                  1    

121.Топлоизолация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 32 мм                                                                       м                  1    

122.Топлоизолация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 63 мм                                                                       м                  1   

123.Топлоизолация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 75  мм                                                                      м                  1    



 

124.Облицовка на зидани стени с гипсокартон и   

изолация от мин. вата на лепило (суха мазилка) при ремонт   м2               1   

125.Монтажни преградни стени от гипсокартон ,   

двуслойни , на единична кострукция с топлоизолация   

с деб. 50 мм , при ремонт                                                             м2                1   

126. Монтажни преградни стени от гипсокартон ,   

двуслойни , на единична кострукция с топлоизолация   

с деб. 75 мм , при ремонт                                                            м2                 1    

127.Монтажни преградни стени от гипсокартон ,   

двуслойни , на единична кострукция с топлоизолация   

с деб. 100 мм , при ремонт                                                          м2                 1    

128.Доставка и монтаж на врата фурнирована - 16 см            м2                 1   

129.Доставка и монтаж на врата фурнирована - 29 см            м2                 1   

130.Уплатняване на дограма между зид и каса                         м                  1   

131.Прогонка на крило на прозорец до 2 м2                            бр                  1   

132.Прогонка на крило на прозорец над 2 м2                          бр                  1   

133. Прогонка вратопрозорец                                                    бр                  1    

134.Прогонка на еднокрилна врата                                            бр                 1   

135.Прогонка на двукрилна врата                                              бр                 1   

136.Монтаж на каса на врата 16 см на мястото на   

демонтирана                                                                                  бр                 1    

137..Монтаж на каса на врата 29 см на мястото на   

демонтирана                                                                                бр                   1   

138.Поставяне на кършалък за врата                                       бр                   1   

139.Смяна на вкопана брава комплект                                    бр                   1   



 

140.Поставяне на секретна брава с патронник                        бр                   1   

141.Изваждане на секретна брава с патронник                       бр                   1   

142.Поставяне ( смяна ) на дръжки на врата ( топка )             бр                  1   

143.Подрязване на врата отдолу                                                бр                  1   

144.Обръщане на врата ( ляво-дясно )                                      бр                  1   

145.Пасване на врата върху каса                                                бр                 1   

146.Полагане на гофрирани тръби по стоманобетонна   

плоча , различни диаметри                                                        м                   1    

147.Полагане на пластмасови тръби за отопление   

в средно до ф 16 , вкл. укрепители                                            м                   1   

148.Полагане на пластмасови тръби за отопление   

в средно до ф 20 , вкл. укрепители                                            м                   1   

149.Полагане на пластмасови тръби за отопление   

в средно до ф 26 , вкл. укрепители                                            м                   1   

150.Монтаж на медни тръби за отопление в сгради с   

диаметър до ф 10мм                                                                    м                   1    

151.Монтаж на медни тръби за отопление в сгради с   

диаметър над ф 10 мм                                                                 м                   1    

152.Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с   

диаметър до ф 12 мм , в сгради                                                   м                  1    

153.Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с   

диаметър над ф 12 мм , в сгради                                                бр                  1   

154.Доставка и монтаж на чугунени радиатори Н до 60 см и lдо 220 см   

                                                                                                       бр                 1   

155. Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н до 60 см и lдо 220 см   



 

                                                                                                      бр                  1   

156. Доставка и монтаж на панелени радиатори  Н до 60 см и lдо 220 см   

                                                                                                      Бр                 1   

157.Доставка и монтаж алуминиева лира баня среден размер бр               1   

158.Монтаж на кранове по тръбната мрежа   от1/2“ до 2“    бр                   1   

159.Монтаж на обезвъздушител 1/2“                                       бр                  1   

160.Доставка и монтаж на радиаторен вентил     1/2“             бр                  1   

161.Доставка и монтаж на радиаторен холендър    !/2“          бр                  1   

162.Монтаж на колекторна кутия до 6 линии   

вградена в стена                                                                          бр                  1    

163.Монтаж на колекторна кутия до 10 линии   

вградена в стена                                                                          бр                   1   

164.Монтаж на правоъгълни въздухопроводи с   

диаметър до ф 200 мм                                                                 м                   1    

165.Монтаж на стоманени тръбопроводи 1/2"   

в сгради                                                                                        м                   1   

166.Монтаж на стоманени тръбопроводи 3/4"   

в сгради                                                                                         м                   1    

167.Монтаж на стоманени тръбопроводи 1"   

в сгради                                                                                         м                   1    

168.Монтаж на стоманени тръбопроводи 1 1/4"   

в сгради                                                                                         м                   1   

169.Монтаж на стоманени тръбопроводи 1 1/2"   

в сгради                                                                                         м                   1    

170.Монтаж на стом. тръбопроводи 2" в сгради   



 

                                                                                                      м                   1   

171.Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни   

тела за откриване на дефекти                                                   бр                  1   

172.Източване на водно отопление до 20 отоплителни   

тела                                                                                              бр                  1   

173.Промиване на щранговете за парно или водно   

отопление под налягане                                                             бр                  1    

174.Промиване на стари отоплитени тела под водно   

налягане                                                                                      бр                  1    

175.Демонтаж на радиаторен винтил                                     бр                  1   

176.Демонтаж на кранове до 100 АТМ. 1/2"                           бр                  1   

177.Сваляне и качване на чугунени радиатори до 20   

прешлена за промиване или смяна                                          бр                 1   

178.Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило   

( суха мазилка )                                                                           м2                 1    

179.Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели                  м2                1   

180.Монтажни преградни стени от гипсокарто ,   

двуслойни, на единична конструкция                                     м2                 1   

181.Монтажни прегради от гипсокартон , двуслойни ,   

на единична конструкция с топлоизолация                           м2                 1   

182.Окачени тавани с минераловатни пана   

модул 600/600                                                                            м2                 1    

183.Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на   

метална конструкция свободно стояща , при ремонт            м2                1   

184.Вътрешна водопроводна инсталация от полипропи-   



 

ленова тръба за студена вода с диаметър на тръбата 20мм    м                1   

185.Вътрешна водопроводна инсталация от полипропи-   

ленова тръба за студена вода с диаметър на тръбата 25мм    м                1   

186.Вътрешна водопроводна инсталация от полипропи-   

ленова тръба за студена вода с диаметър на тръбата 35мм    м                1   

187.Вътрешна водопроводна инсталация от полипропи-   

ленова тръба за студена вода с диаметър на тръбата 40мм    м                1   

188.Вътрешна водопроводна инсталация от полипропи-   

ленова тръба за студена вода с диаметър на тръбата 50мм    м                1   

189.Вътрешна водопроводна инсталация от полипропи-   

ленова тръба за студена вода с диаметър на тръбата 63мм    м                1   

190.Топлоизплация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 16 мм от полиетиленова пяна 9 мм                   м                1   

191.Топлоизплация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 20 мм от полиетиленова пяна 9 мм                   м                1   

192.Топлоизплация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 25 мм от полиетиленова пяна 9 мм                   м                1   

193.Топлоизплация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 32 мм от полиетиленова пяна 9 мм                   м                1   

194.Топлоизплация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 63 мм от полиетиленова пяна 9 мм                   м                1   

195.Топлоизплация на водопроводни тръбни системи   

с диаметър ф 75 мм от полиетиленова пяна 9 мм                   м                1   

196.Водопровод в сграда от поцинк. тръби 1/2"                     м                1   

197.Водопровод в сграда от поцинк. тръби 3/4"                     м                1   



 

198.Водопровод в сграда от поцинк. тръби 1"                        м                1   

199.Водопровод в сграда от поцинк. тръби 1 1/4"                  м                1   

200.Водопровод в сграда от поцинк. тръби 1 1/2"                  м                1   

201.Водопровод в сграда от поцинк. тръби 2"                        м                1   

202.Тапа поцинкована 1/2"                                                       бр               1   

203.Спирателен крн с изпразнител 1/2"                                  бр               1   

204.Спирателен крн с изпразнител 3/4"                                  бр               1   

205.Спирателен крн с изпразнител 1"                                     бр               1   

206.Спирателен крн с изпразнител 2"                                     бр               1   

207.Спирателен крн без изпразнител 1/2"                               бр              1   

208.Спирателен крн без изпразнител 3/4"                               бр              1   

209.Спирателен крн без изпразнител 1"                                  бр              1   

210.Спирателен крн без изпразнител 2"                                  бр              1   

211.Смесителна батерия за мивка - стена                               бр              1   

212.Смесителна батерия за мивка - седяща                            бр              1   

213.Вана душ батерия                                                                бр              1    

214.Вана душ батерия - телефон                                               бр              1   

215.Възвратни клапи 1/2"                                                          бр              1    

216.Възвратни клапи 3/4"                                                          бр              1    

217.Укрепители за водопр. инсталация                                  бр              1   

218.Водомери за студена вода 1/2"- 3м3/час                           бр              1   

219.Водомери за студена вода 3/4- 5м3/часа                           бр             1   

221.PVC тръби муфени с фасонни чавсти ф 50/1.8                 м              1   

222.PVC тръби муфени с фасонни чавсти ф 110/2.2               м              1   

223.Сифони подови чугунени ф 50                                          бр             1   



 

224.Сифони подови чугунени 27/27 ф 100                              бр             1   

225.Тоалетна мивка малък формат                                           бр             1   

226.Тоалетна мивка среден формат                                         бр             1   

227.Полупорц. конзола за мивка стояща                                 бр             1   

228.Полупорц. конзола стенна за мивка                                  бр            1   

229.Тоалетна седалка полупорц. бяла с PVC казанче            бр            1   

230.Полупорцеланови писоари бели стенни                         бр            1   

231.Изпробване на верт. канализация в сграда до ф 150       м             1   

232.Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 1/2"         м             1   

233.Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 3/4"         м             1   

234.Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 1"            м             1   

235.Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 2"            м             1   

236.Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 1/2"          м             1   

237.Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 3/4"         м             1   

238.Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 2"            м             1   

239.Демонтиране батерия за кухненски мивки , тоалетни   

мивки и подобни                                                                       бр            1    

240.Демонтаж самостоятелна фитинга в съществуваща   

инсталация 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"                                                 бр            1   

241.Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 16 мм   

по арматурна заготовка                                                              м            1   

242.Доставка и полагане на разклонителни кутии по   

арматурна заготовка                                                                   бр          1   

243.Полагане проводници ПВВМ под мазилка по   

тухлена стена                                                                                м            1   



 

244.Полагане проводници ПВВМ под мазилка по   

бетонна стена                                                                               м           1    

245.Полагане на кабел 4х16 мм2 с антигронови скоби по   

бетон                                                                                             м           1    

246.Доставка и изтегляне на проводник ПВ 2 х 1 мм2 в   

монтирани тръби                                                                        м           1   

247.Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1 х 1.5 мм2 в   

монтирани тръби                                                                        м           1    

248.Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 2.5 в   

монтирани тръби                                                                        м           1    

249.Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 х 2.5 мм2 в   

монтирани тръби                                                                        м          1   

250.Доставка и изтегляне на проводник ПВ 2 х 6 мм2 в   

монтирани тръби                                                                       м            1    

251.Доставка и монтаж на конзолна кутия за гипсокартон   бр          1   

252.Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла   

за гипсокартон                                                                           бр           1    

253.Монтаж и свързване на дефектнотокова защита   

двуполюсна до 25 А                                                                  бр           1    

254.Монтаж и свързване на дефектнотокова защита   

двуполюсна до 63 А                                                                  бр           1    

255.Монтаж и свързване на автоматичен електрически   

предпазител еднополюсен до 25 А                                          бр          1   

256..Монтаж и свързване на автоматичен електрически   

предпазител еднополюсен до 32 А                                          бр          1   



 

257.Монтаж и свързване на автоматичен електрически   

предпазител еднополюсен до 40 А                                          бр          1   

258.Монтаж на ключове и контакти за обикновена   

открита инсталация                                                                   бр           1   

259.Монтаж на трифазен контакт                                            бр           1   

260.Монтаж на ключове и контакти противовлажнини   

за открита инсталация                                                              бр           1   

261. Монтаж и свързване на антенен контакт                         бр        1   

262.Монтаж на панел , аплик или плафониера                      бр            1   

263.Монтаж на противовлажно освет. тяло                          бр            1   

264.Монтаж на луминисцентно 4/16 осв. тяло    скрит монтаж   

 окачен таван Амстрьонг                                                                 бр       1                          

265.Монтаж на луминисцентно осветително тяло на   

стена или таван      4/16                                                                   бр           1    

266.Монтаж на понижаващ трансформатор за осв.   

тяло или луна                                                                            бр           1    

267.Лампен / контактен излаз до 10 мм с кабел на обик.   

скоби ( с вкл. материали и проводници )       до 10м             бр          1   

268.Лампен / контактен излаз зад гипсокартон до 8 м   

с кабел ( с вкл. материали и проводници )                            бр           1   

269.Лампен / контактен излаз зад гипсокартон до 10 м   

с кабел  ( с вкл. материали и проводници )                           бр           1   

270.Монтаж и свързване на фотоклетка                                 бр          1   

271.Монтаж и свързване на бойлерно табло                        бр           1   

272.Монтаж на табла 0.50 м2 на стена ( без   



 

доставка на табло )                                                                    бр         1    

273.Монтаж на апартаментно табло до 8 модула - скрит   

монтаж е готова ниша (                                                            бр        1   

274.Монтаж на апартаментно табло до 8 модула на стена    бр        1   

275Монтаж и свързване на сплитер двупътен                        бр       1   

276.монтаж на кабелни канали с ширина до 20мм                 м         1   

277. Монтаж на кабелни канали с ширина до 40 мм       м         1   

278  Монтаж на кабелни канали с ширина до 60 мм       м         1   

279.Монтаж на кабелни канали с ширина до 80 мм               м         1   

280.Монтаж на кабелни канали с ширина до 100 мм             м         1   

281.Монтаж на кабелни канали с ширина до 120 мм             м         1   

282.Демонтаж на тръби и проводници                                   м          1   

283.Демонтаж на единичен проводник до 16 мм2                м         1   

284.Д-ка и монтаж на ключове и кутии                                 бр          1   

285.Демонтаж на луминисцентни лампи до 3х80 W            бр          1   

286.Ел замервания                                                                    бр          1   

287.Пробиване на единични отвори с диам. до 40 мм   

в тухлени стени с деб. до 25 см при пемонт                          бр          1   

288.Ръчно изкопване на улеи с ширина до 300 мм в тухл.   

зидария                                                                                        м          1    

289 Вътрешни алуминиеви врати с прекъснат термомост м2           1   

290. Алуминиеви прегради с гишета                                     м2           1   

   

   

 

Показателите, формиращи единичните цени на видовете дейности са, както следва: 



 

 

1. Часова ставка: лв./ч. 

2. Доставно-складови разходи: % 

3. Допълнителни разходи върху труд: % 

4. Допълнителни разходи върху механизация: % 

5. Печалба: % 

 

За всяка една допълнително възложена дейност ще използваме същите принципи и 

данни за ценообразуване. 

Плащането по настоящото строителство ще се осъществява текущо през времето на 

действие на договора, с платежно нареждане, след подписване на двустранен протокол, акт за 

извършените работи и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя – до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от датата на съставяне на протоколи и съответните финансови 

документи по сметка на изпълнителя. 

Запознати сме, че посочените по горе видове дейности са ориентировъчни, на база 

статистика и прогнозиране и не са ангажиращи за ТУ Варна в процеса на реализация на 

сключен договор на база настоящата обществена поръчка.  

Съгласни сме ТУ Варна да заплаща само действително извършената работа, възложена 

по установения в приложения проект на договор ред.  

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, 

съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 

грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.  

В случай на приемане на нашето предложение, сме съгласни да представим гаранция за 

добро изпълнение по договора в размер на 3% от стойността му без ДДС. 

До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша 

страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

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

неверни данни. 

 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

      [име и фамилия] 

                                                                                               [качество на представляващия участника] 



 

ОБРАЗЕЦ № 8 

 

ПРОЕКТ! 

Д О Г О В О Р 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешни строително монтажни работи 

на сградния фонд на Технически Университет Варна“ 

Днес, ...................... 2016 г. в гр. Варна, на основание Закона за обществените поръчки и 

Решение №................................ 2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител 

на обществена поръчка с предмет: „Вътрешни строително монтажни работи на сградния 

фонд на Технически Университет Варна“ се сключи настоящия договор между: 

 

1. Технически университет - Варна, със  седалище  и  адрес  на управление гр. Варна, ул. 

Студентска No 1, идентификационен номер 000083626, представляван от Ректор доц. д-р инж. 

Росен  Николов Василев ,чрез пълномощник Помощник Ректор инж. Иван Русев Русев,  

упълномощен със Заповед No 440/ 24.06.2016г. и Главен счетоводител Хриска   Михайлова от 

една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

и 

 

2. ..............................................................................., вписано в търговския регистър към Агенцията 

по вписванията с ЕИК …..............................., със седалище и адрес на управление: 

..............................................................................................................................., представлявано от 

………………………….................., наричан за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от друга страна, в 

който Страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва дейността: 

„Вътрешни строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет 

Варна“ в съответствие с представена оферта неразделна част от този договор. 
Чл.2. Изпълнителят упражнява дейността, предмет на договора, в съответствие със 

законовите разпоредби в Република България, техническите, технологичните правила и 

нормативи приложими към строителството и изискванията на документацията за участие. 

 

ІІ. ЦЕНА, ЗАПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3. (1) Дейностите, предмет на настоящия договор, се заплащат по цени, оферирани от 

Изпълнителя и приети от Възложителя. Утвърдените единични цени остават постоянни за 

времетраенето на договора. 

(2) Показателите, формиращи единичните цени на видовете дейности са, както следва: 

6. Часова ставка: лв./ч. 

7. Доставно-складови разходи: % 

8. Допълнителни разходи върху труд: % 

9. Допълнителни разходи върху механизация: % 



 

10. Печалба: % 

Чл.4. Заплащането на извършените дейности се извършва текущо през времето на 

действие на договора, с платежно нареждане, след подписване на двустранен протокол, акт за 

извършените работи и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя – до 30 календарни 

дни, считано от датата на съставяне на протоколи и съответните финансови документи по 

следната сметка на изпълнителя: 

БАНКА: ............................................. 

BIG: .................................................... 

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

 

Чл.5. При възникване на дейности, непредвидени в предложението, единичните цени се 

доказват с анализи по договорените показатели. Стойността на материалите, за непредвидените 

разходи, се доказва с фактура. 

 

 

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.6. Срокът за действие на договора е 3 (три) години и започва да тече от датата на 

подписването му. 

Чл.7.(1) Дейностите предмет на поръчката следва да се извършват в съответствие с 

представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта неразделна част от този договор. 

(2) Гаранционен срок за изпълнените на дейностите както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи 

на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ……………… години, а в агресивна среда - 

……………………. години; 

-  за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по т. 3.1. - ………………………… години; 

(3) Срок за отзоваване от получаване на Задание от Възложителя ............часа. 

(4)Срок за реакция при повреда на извършеното строителство в гаранционния 

срок…………………календарни дни от получаване на уведомление от Възложителя . 

 

 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.8. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверки, относно качеството на работата и влаганите материали. 

Чл.9. При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени и 

нестандартни материали, Възложителят има право да спира извършването на работите до 

отстраняване на нарушенията. 

Чл.10. Възлагането на конкретна задача/дейност се извършва след подадена заявки. 

Заявката се подава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощено от последния лице. 

Чл.11. Възложителят си запазва правото да променя типа на някои по специфични 

материали, с оглед по-голяма икономичност като цена и разход. 

Чл.12. Възложителят се задължава да  оказва  необходимото  съдействие  на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за изпълнение клаузите на настоящия договора. 

Чл.13. Възложителят се задължава да осигури достъп до всички обекти, предмет на 

Договора, на техниката на Изпълнителя. 

 



 

 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.14. Изпълнителят се задължава да упражнява компетентно ръководство при 

изпълнение на дейностите предмет на настоящия договор, както и да осигурява всичката 

необходима техника и инструментариум. 

Чл.15. Изпълнителят се задължава, при изпълнение на възложените работи, да спазва 

всички действащи технически нормативни документи. 

Чл.16. Изпълнителят се задължава да създаде необходимата организация на работа, с 

оглед изпълнение на задачите поставени от Възложителя, в рамките на договорените условия. 

Тук влизат задълженията по получаване и отчитане на възлаганите дейности. 

Чл.17. Изпълнителят се задължава да спазва при изпълнението, изискванията по 

опазване на околната среда и правилника по безопасност и охрана на труда, както и 

безопасността на движението по пътищата и противопожарната охрана. 

Чл.18. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за извършените дейности.  

Чл.19. Изпълнителят се задължава, при изкопни работи да спазва реда установен от 

общинските служби. Нарушените по негова вина комуникации се възстановяват за негова 

сметка. 

Чл.20. (1) Изпълнителят поема гаранционни срокове, както следва : 

- ……………………………………. 

(2) Сроковете започват да текат от датата на подписване на двустранния приемо-

предавателен протокол.  

 
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.21. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

размер на 3% от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС. 

(2) Гаранцията се предоставя под формата на парична или банкова гаранция и служи за 

обезпечение на изпълнението по договора. В случай на неизпълнение от страна на Изпълнителя 

на поетите с настоящия договор задължения, Възложителят се удовлетворява от представената 

гаранция, съответна на неизпълнението. В случаите на невъзможност за пълно удовлетворяване 

от размера на гаранцията, договорната отговорност се реализира по общите правила, 

предвидени в закона. 

(3) Гаранцията за изпълнение, в частта, която не е послужила за удовлетворяване на 

претенции по изпълнението, се освобождава в срок до 30 дни след изтичане срока на договора. 

Задължително условие за освобождаване на гаранцията за изпълнение е наличието на протокол 

за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР, удостоверяващ 

приключване на изпълнението и окончателното приемане на работата. За периода  до 

освобождаване на гаранцията не се дължат лихви. 

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа, в случаите предвидени в настоящия договор за 

възлагане на обществена поръчка при спазване на разпоредбите на закона. 

 
VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.22. Всички санкции, наложени от компетентни органи, за нарушения на нормативни 

актове или щети, нанесени на трети лица, по вина на Изпълнителя, са за негова сметка. 

Чл.23. При неизпълнение или забавеното изпълнение на този договор, от страна на 

Изпълнителя, последния дължи неустойка на Възложителя в размерна на 100 лв. за всяко 

неизпълнено, съответно забавено изпълнение. 



 

Чл.24. При неизпълнение на настоящия договор виновната страна дължи на изправната 

обезщетение за вреди и пропуснати ползи. 

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или части от гаранцията за 

изпълнение на договора при непълно, некачествено или неточно изпълнение на задълженията 

по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на договорни задължения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.26. (1) Действието на този договор се прекратява: 

1. с изтичане срока на договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на страните; 

3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

5. при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП. 

(2) В случаите по ал.1, Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение за 

извършената работа до прекратяване на договора. 

Чл.27. Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие, 

когато Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора. 

Чл.28. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

 
ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.29. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор се 

решават по взаимно съгласие, а при не постигане на споразумение по съдебен ред. 

Чл.30. За неуредените в този договор условия се прилага ЗЗД, както и цялото действащо 

законодателство (законови и подзаконови нормативни актове), имащо отношение към договора. 

Чл.31. Страните определят следните лица за контакти:  

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :     ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.32. Този договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка една 

от страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

   

  

 

 

 

 

 



 

   

 ОБРАЗЕЦ № 9 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Декларация – списък на строителство идентично или сходно с предмета на поръчката, 

изпълнено от участника през последните 5 (пет) години 

 

 

Долуподписаният…………..….....…………...............................…………….................... (име, 

презиме, фамилия), представляващ ....................................................... (наименование на 

фирмата-участник), ЕИК ..................................., адрес на управление: 

......................................................... ........................................................................, в качеството ми на 

............................. (длъжност) и участник в процедура  с предмет: „Вътрешни строително 

монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет Варна“ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 Представляваното от мен 

............................................................................................................................................... (посочете 

фирмата на участника), e изпълнил успешно през последните 5 години, считано от датата на 

подаване на офертата следното строителство: 

 

№ 

по 

ред 

Възложител: 

наименование , адрес 

 

Дата на 

започване и 

завършване:  

 

Обща 

стойност  

/лв./ 

%- но 

участие  

Описание на 

предмета на 

договора 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Дата: ..............                                       

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

           (подпис,печат) 

 



 

ОБРАЗЕЦ № 10 

 

СПИСЪК ДЕКЛАРАЦИЯ  

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..............................., издадена на ....................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................, 

(наименованието на участника) 

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешни 

строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет Варна“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

в изпълнението на обществената поръчка ще бъдат ангажирани следните лица: 

 

№ Име, презиме, фамилия 

Образование и 

квалификация/ номер на 

удостоверителните 

документи 

Професионален опит 

1.    

2.    

…    

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

данни. 

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 



 

ОБРАЗЕЦ № 11 

 

 

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 

 

 

Долуподписаният/ата __________________________________________________, в 

качеството ми на ______________________________________  

(посочете длъжността, която заемате)  

на ________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _________________________,  

(посочете името на участника)  

със седалище и адрес на управление ______________________________________ 

_________________________________________________________________________,  

участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: ...............................  

 

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.      Декларатор:  

(дата на подписване)  



 

ОБРАЗЕЦ № 12 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани 

за изпълнение на поръчката 

 

 

Долуподписаният/ата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с лична 

карта/национален паспорт сер. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

издаден/а на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. от. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . , с ЕГН/ЛНЧ/Сл.№ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., в качеството ми на . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността и качеството на лицето, 

което има право да представлява и управлява) 

на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (изписва се 

наименованието на участника)  
участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Вътрешни 

строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет Варна“, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
Към  датата на представяне на офертата разполагам със следното/собствено или наето 

или ползвано/ оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на 

поръчката, които ще използвам при изпълнение на поръчката: 

№ 
по 

ред 
Наименование/Вид 

Марка/
Модел 

 
Технически  

характеристики 

Години  
на употреба 

     
     
     
     
     
 
 
 
 

    
     
     
     
     

 

 

 

 Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 

Дата: .........                                      ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 

                                                                                                    (подпис, печат)  
 


