
ОБРАЗЕЦ № 1 

 

 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА  

ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА 

 

в процедура по ЗОП с предмет: 

„Доставка и инсталация на производствена монохромна система за нуждите 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. Заявление за участие– попълва се Образец № 10;   

3. ЕЕДОП – попълва се Образец № 2;  

 

 

4. Документи за доказване на предприетите мерки за 

надежност (когато е приложимо) 

  

5. Документ, от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението (когато е 

приложимо)  

  

6.  Декларацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е 

приложимо) – попълва се Образец № 11 

  

6. 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– 

попълва се Образец № 9 

  

7. Техническо предложение 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 и да е 

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; 

 списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП 

на персонала, включен в екипа на участника, който ще 

изпълнява поръчката и на членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението, с 

посочване на тяхната професионална квалификация и 

професионален опит – попълва се Образец № 12; 

 ПЛИК  – “Предлагани ценови параметри”   

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

 

 

 

Дата.................      

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

                                      (Име и длъжност) 

  



ОБРАЗЕЦ № 3 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

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: „Доставка и инсталация на 

производствена монохромна система за нуждите 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. Декларираме, че сме запознати със всички условия за изпълнение на поръчката. 

           4. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете 

регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата 

спецификация. 

 5. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:  

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

представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

 5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, съобразено с критериите за възлагане, както 

следва: 

Технически 

характеристики Минимални Изискавния  

Технически параметри, 

предложени от Участника 

Технология Цифрова, лазерна или LED  

Функции 

монохромен 

принтер,скенер, копир 

 

Резолюция при печат 1200 x 1200 dpi  

Скорост на печат 
мин 105 стр./мин (А4), 

едностранно  и двустранно 

 

 
Мин. 60 стр./мин (A3),  

едностранно и двустранно 

 

 Мин. 56 стр./мин (SRA3)  



едностранно и двустранно 

Скорост на сканиране  мин. 100 стр. в мин А4  

Наличие на листоподаващо 

устройство с капацитет на 

медията при 80 гр/м2 Мин. 100 листа 

 

Резолюция при сканиране Мин. 600х600 dpi  

Оперативна памет на 

устройството  мин. 1 GB 

 

HDD мин. 80GB  

Формат на медиите 

Макс. 320 x 480 мм 

мин. 148 x 210 мм 

 

Тегло на медиите 56 - 280 гр.  

Капацитет и брой входящи 

касети за медия формат А5 

- А3 

мин. 8000 листа 80 г/м2 от 

минимум 5 входящи тави 

 

Вакуумно поемане на 

хартията 

да, на поне 3 от входящите 

тави 

 

Вмъкване на 

предварително отпечатани 

корици и цветни страници да 

 

Капацитет за вмъкване на 

предварително отпечатани 

страници мин. 3500 листа 

 

Довършителни функции на системата 

Всички довършителни 

функции да са онлайн с 

принтера да 

 

Изработка на книжки с 

топло лепило 

да, с дебелина на книгата 

мин. 25мм 

 

Формат на книжките с 

топло лепило А4, А5 

 

Изработка на книжки  с 

телово подшиване 

да, книжки с мин. големина 

25 листа (100 стр.) 

 

Обрязване от 3 страни на 

книжките  с телово 

подшиване да 

 

Сгъване V-fold, C-fold  

Функция за биговане на 

кориците на книжките  с 

телово подшиване да 

 

Контролер за управление вграден  

Управление на всички 

процеси и функции през 

един интерфейс да 

 

Поддържани PDL 

PCL 5e/XL, Adobe PS 3, 

TIFF, PDF 

 

Мрежа 10/100/1000BaseTX; IPv6  

Отдалечено наблюдение на 

устройството с оглед 

автоматична доставка на да  

 



консумативи и 

автоматична доставка на 

услугата поддръжка и 

сервиз 

Средно месечно 

натоварване на 

устройството 

мин. 500 хил. отпечатъка 

А4 

 

Всички посочени 

параметри трябва да 

бъдат видни от 

официалния сайт на 

производителя или от 

брошура на 

производителя за 

предложения модел 

линк към официалния сайт 

на производителя, сочещ 

към параметрите на 

устройството или 

приложено копие от 

брошура на производителя 

за предложения модел 

 

 

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

Образец № 4; 

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

 5.5. 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; 

 5.6. списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, включен в екипа на 

участника, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще 

отговарят за изпълнението, с посочване на тяхната професионална квалификация и 

професионален опит – попълва се Образец № 12; 

6. Предложеният от нас гаранционен срок е: ............................................................... 

месеца. 

 

 

 

 

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 процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка и инсталация 

на производствена монохромна система за нуждите на Технически университет - Варна“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Запознат/а съм 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 процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка и инсталация 

на производствена монохромна система за нуждите 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 ................. (............................) месеца 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: ................................ 

                                                                                                                                                       /подпис и печат/ 

  



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 процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка и инсталация 

на производствена монохромна система за нуждите 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 

 
        

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с 

лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., 

в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), ЕИК:......................... -участник в процедура по реда на ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на производствена 

монохромна система за нуждите на Технически университет - Варна“. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 С настоящото потвърждаваме, че поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в 

съответствие с изискванията Ви, заложени в спецификацията и техническите изисквания по 

настоящата обществена поръчка. 

 Предложената от нас цена за изпълнение на поръчката е: ...................................................  

словом: ................................................................................................................................................................ 

без ДДС. 

 
*Предложената от участника цена следва да се оферира с точност до втория знак след десетичната 

запетая. 

 В цената са включени всички разходи във връзка с изпълнение предмета на настоящата 

поръчка.    

 Ценовото предложение не надхвърля стойността, определена от възложителя. 

 

 

 

 

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

    дата                    Подпис и печат 

 

/ .................................................................../ 
                                Име и фамилия        

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, 

което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на 

искането. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 8 

 

 

Д О Г О В О Р №  

за възлагане на обществена  поръчка  

     

   Днес ..............................,  в гр.Варна, между: 

 

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Технически университет – Варна – с адрес гр. Варна, ул.Студентска 1, ЕИК 

000083626, представляван от Ректора проф. д-р инж. Росен Николов Василев, чрез 

пълномощник инж. Иван Русев – Пом. ректор, упълномощен със Заповед № 440/24.06.2016 г. и 

Гл.счетоводител Хриска Михайлова, от една страна 

 и  

 ІІ. ИЗПЪЛНИТЕЛ:............................................................................ с адрес на управление гр./с. 

..........................................................., ж.к./ул. .........................................................................,  

тел/факс ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/ ..........................., ИН по ЗДДС 

........................................, представлявано от ......................................,  в качеството на 

....................................... от друга страна, 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

ПРЕДМЕТ 

 

Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши доставка и инсталация 

на производствена монохромна система за нуждите на Технически университет Варна, 

въвеждането й в експлоатация, както и обучение на персонала на Възложителя за работа с 

инсталираната система. 

 Чл. 2. Договорът се сключва въз основа на възложена обществена поръчка чрез публично 

състезание, проведена по реда на ЗОП и ППЗОП и документацията е неразделна негова част. 

 Чл. 3. След изпълнението на доставката, инсталацията и въвеждане в експлоатация на 

производствената монохромна система, в момента на предаването, от двете страни се подписва 

двустранен протокол за предаване и приемане. 

 

СРОК, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок 

на действие до изпълнение на договорните задължения на двете страни – максимум 3 (три) 

месеца за доставката и инсталацията на производствената монохромна система. 

Чл. 5. Място за изпълнение на поръчката: описаната в чл. 1 производствена монохромна 

система ще се достави и инсталира на адрес: гр. Варна, ул. Студенстска № 1. 

Чл. 6. Цените се определят, съгласно приложената оферта и спецификация и  включват 

всички разходи за извършване на доставката франко Технически университет – Варна с 

включен ДДС. Общата крайна цена за срока на договора по се определя, в размер на общо 

……………….. 000,00 лева с включен ДДС (.............................................. лева). 

Чл. 7. Плащанията се извършват в лева, по банков път, въз основа на приемо-

предавателен протокол и фактура в оригинал в седемдневен срок от завършване на 

инсталацията и въвеждането в експлоатация на доставената производствена монохромна 

система. Банковата сметка на Изпълнителя е  в банка ...................................., IBAN: 

...................................., BIC код: ................................ 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 



            Чл. 8. Изпълнителят се задължава да достави и инсталира производствената монохромна 

система в съответствие с техническата спецификация в срок не по-късно от 45 календарни дни 

от датата на подписване на настоящия договор. 

Чл. 9. Възложителят се задължава да осигури безпрепятствено приемането и 

инсталирането на системата, да заплати договорената цена в размера и по реда на настоящия 

договор и да определи списък на служителите от персонала, които да преминат обучение. 

 

КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

 

 Чл. 10.  Доставената производствена монохромна система следва да отговаря на Закона 

за техническите изисквания към продуктите и действащите нормативни актове и стандарти. 

Чл. 11. При констатиране на недостатъци и повреди, Изпълнителят се задължава да 

осигури условия за незабавното им отстраняване. 

Чл. 12. Рекламациите за скрити  недостатъци и повреди се изпращат от Възложителя до 

Изпълнителя на адрес  ......................................., тел./факс .................................., като  

Изпълнителят веднага уведомява писмено Възложителя за всяка настъпила промяна в адреса. 

 

ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 13. При неизпълнение  на  задълженията по договора неизправната страна дължи на 

изправната неустойка в размер 3% от стойността на неизпълнението, както и виновно 

причинените вреди, ако са по-големи от неустойката. Банковата сметка на Възложителя, по 

която следва да бъде изплатена неустойката е в „Юробанк И Еф Джи България” АД, клон 

Варна, IBAN: BG52 BPBI 7945 3384 0316 01,  BIC код: BPBIBGSF. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 14. По въпроси, неупоменати в договора, се прилагат действащите в Република 

България нормативни актове, уреждащи съответните отношения между страните.   

 Чл. 15. Евентуално възникнали спорове по договора се  уреждат   доброволно, чрез 

преговори между страните. При изчерпване възможността за доброволно уреждане, спорните 

въпроси се отнасят за решаване  по съдебен ред. 

 Чл. 16. Договорът се прекратява: 

16.1. При изтичане на срока. 

16.2. По взаимно съгласие, изразено писмено. 

16.3. С едномесечно писмено предизвестие от една от страните. 

16.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълнява 

своите задължения, като за това уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка 

страна, заедно с Техническото предложение – Образец № 3 и Ценово предложение – Образец № 

7, както и документацията по възлагане на обществената поръчка, които са  неразделна негова 

част.  

   

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ТУ – ВАРНА       

ПОМ. РЕКТОР:      УПРАВИТЕЛ: 

  / инж. Иван Русев /            /............................................./ 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

    /Хр.Михайлова/   



 

ОБРАЗЕЦ № 9 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) 

 

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………….. 
(собствено, бащино и фамилно име) 

с лична карта №……………………., издадена на……………..от МВР гр. ……………….. 

в качеството си на ……………………………………………………………………………, (посочва 

се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.) 

на ………………………………………………….……., със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………………………………………….      (посочете 

наименованието на участника и правно-организационната му форма) 
гр. …………………...………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК………………….…….., кандидат/участник/подизпълнител в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и инсталация на производствена монохромна система за нуждите на 

Технически университет - Варна“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ: 

 

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

на ЗИФОДРЮПДРС: 

1.  Не е регистрирано/ е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим 

по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно 

облагане. 

2. Не е свързано/ е свързано лице, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

3. Попада в изключенията по чл. 4, т. ….......... от ЗИФОДРЮПДРС. 

 

Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, 

ал.2 от заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 

 

Дата: ……………. 2016 г.                                          Декларатор: _____________ 

                                                                                                                       

Забележка:  

1. Невярното се зачертава. 

2. Декларацията се попълва от всеки кандидат/участник/подизпълнител/член на обединение, което не е 

юридическо лице. 

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

представлява/т дружеството, съгласно чл. 40 от ППЗОП. 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 10 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с обява с предмет: 

„Доставка и инсталация на производствена монохромна система за нуждите на 

Технически университет - Варна”. 

 

Наименование на участника:  

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

Адрес: 

1. Страна, код, град, община 

2. Квартал, ул., №,  

3. Телефон, факс, E-mail: 

 

Лице за контакти: 

 Трите имена 

 Л.к. №, дата, издадена от, 

ЕГН 

 Длъжност 

 Телефон / факс / e-mail: 

 

ИН  по ДДС  

ЕИК /код по БУЛСТАТ/  

Обслужваща банка 

 Титуляр на сметката 

 IBAN 

 BIC 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да 

участваме в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка и 

инсталация на производствена монохромна система за нуждите на Технически 

университет - Варна“. 

 

Заявлението съдържа: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката; 

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.  

4. декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо 

 

Освен документите приложени към настоящето заявление в офертата се съдържат и 

документите, подробно описани в приложения „ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 

КОИТО СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА“ по образец. 

 

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:* 

     (ще ползваме/няма да ползваме) 

apis://Base=NARH&DocCode=109180&ToPar=Art37_Al4&Type=201/


Предвидени подизпълнители: 

1. ………………… 

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на 

подизпълнителя:……………………………. 

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

2. ………………… 

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на 

подизпълнителя:………………… 

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

3…. 

 

 

 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 

______________________  
(име и фамилия) 

_____________________  
(дата) 

______________________  
(длъжност на управляващия/ представляващия участника) 

______________________  
(наименование на участника) 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 11 

                                                      

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 

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

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

                /ръководител, управител, директор и др./ 

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

     /наименование на участника/ 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Конфиденциален характер, във връзка с наличието на търговска тайна,  представлява 

следната част от офертата: 

 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

 

 

На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната по-горе 

част от офертата. 

 

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 

______________________  
(име и фамилия) 

_____________________  
(дата) 

______________________  
(длъжност на управляващия/ представляващия участника) 

______________________  
(наименование на участника) 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 12 

СПИСЪК  

съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, включен в екипа на участника, който ще 

изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, с посочване на тяхната професионална квалификация и професионален 

опит 

 

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 процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка и инсталация 

на производствена монохромна система за нуждите на Технически университет - Варна“. 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Представляваният от мен Участник ще осигури следния екип от специалисти, които ще 

отговарят за извършването на услугата и които притежават следната професионална 

квалификация и професионален опит:  

 

 

 

№  Три имена на 

лицата 

Позицията, 

която ще 

заемат 

Професионална 

квалификация 
(направление, 

година на 

придобиване, № на 

издадения 

документ - 

сертификат/удос

товерение, 

предметен 

обхват, издател) 

Професионале

н опит  

месторабота, 

период, 

длъжност; 

основни 

функции; 

описание на 

проекти/услуги

/договори, в 

които е 

участвал 

Основанието за 

ползването му при 

изпълнение на 

обществената 

поръчка (служител 

на Участника; 

наето по 

граждански 

договор; друго 

основание, което 

следва да бъде 

конкретизирано от 

Участника) 

1      

2      

3      

4      

5      

7      

8      

9      

10      

11      

 

 



 

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

             [име и фамилия] 

                                                                                               [качество на представляващия участника] 

 


