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ОБРАЗЕЦ  №2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за отговорностите на членовете на обединението 
 

Долуподписаният/-ната:  ............................................................................................................... 

ЕГН..........................................., лична карта №..............................., изд. на..............................г. 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  

- напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 

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

с идентификационен номер (ЕИК) ................................................., със седалище и адрес на 

управление ....................................................................................................................................... –  

член на обединение/консорциум,  участник в настоящата публична покана:  

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

(наименование на обединението-участник) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

като член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура по чл.20, ал.3 от ЗОП 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на 

територията на Община  Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на 

договора”, че: 
1. всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по 

закон за изпълнението на договора.  

2. представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума (включително да 

подпечатва общите за обединението документи); 

3. представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата 

от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 

4. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора. 

 

Дата: ............................2017 г.               ДЕКЛАРАТОР: …............................................. 

                                                                                                                 (подпис)  

 

Забележки:  

1. Декларацията се попълва и представя от лицата – участници съгласно чл. 40 от ППЗОП. 

2. Декларацията се попълва от лицата - участници независимо дали са установени/ регистрирани в България или извън 

България. 

3. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 
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ОБРАЗЕЦ  №3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Подписаният .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена)  

…………………………………………………….........……………………………………… 

(данни по документ за самоличност)  

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

(длъжност)  

на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………………………………………..... . .……………  

(наименование на подизпълнителя)  

 

ДЕКЛАРИРАМ  

 

 1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава): ................................ 

........................................................................................................................................................... 
 (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участвам като подизпълнител на ...................................................... 
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на 

територията на Община  Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на 

договора” 
 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .................................... 

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

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

 

 3. Заявявайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 

участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

 

 

 

Дата: ………………..г.    ДЕКЛАРАТОР:  .................................. 

                                                                                                               (подпис)  

 

 

Забележка:  
Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 
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ОБРАЗЕЦ  №4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

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 (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) 

 

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................. 

ЕГН............................, лична карта № ......................, изд. на.....................г. от..........................., 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  

- напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 

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

(наименование на участника в настоящата процедура) 

с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на 

управление ..................................................................................................................... – участник в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на 

балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община  

Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1.  Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 (Забележка: Ако за участника, респ. участника в обединение важат забраните по чл.3, 

т.8, но са приложими изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва 

конкретното изключение.) 

 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната 

промяна. 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни 

 

Дата: ............................2017 г.               ДЕКЛАРАТОР: …............................................. 

                                                                                                                 (подпис)  
         

  В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно 

от лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП. 
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ОБРАЗЕЦ  №5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................. 

ЕГН............................, лична карта № ......................, изд. на.....................г. от..........................., 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  

- напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 

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

(наименование на участника в настоящата процедура) 

с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на 

управление ..................................................................................................................... – участник в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на 

балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община  

Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП 

на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица: 

 

1. ....................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ..........................................., постоянен адрес: ....................................................................... 

................................................................................, гражданство: .................................................. 

документ за самоличност: ............................................................................................................. 

2. ...................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................, постоянен адрес: ....................................................................... 

................................................................................, гражданство: .................................................. 

документ за самоличност: .............................................................................................................. 

3. ....................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................, постоянен адрес: ....................................................................... 

................................................................................., гражданство: ................................................. 

документ за самоличност: ............................................................................................................. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни обстоятелства. 

 

Дата: ............................2017 г.               ДЕКЛАРАТОР: …............................................. 

                                                                                                                 (подпис)   
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ОБРАЗЕЦ  №6 

 

СПИСЪК 

 на доставките на електрическа енергия, изпълнени през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата 

 

Долуподписаният/-ната:  ................................................................................................................ 

ЕГН..........................., лична карта № ......................., изд. на.....................г. от..........................., в 

качеството ми на .......................................................................................................................... 
(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. 

изпълнителен директор,  управител и др.) 

на ....................................................................................................................................................., 
(наименование на участника в настоящата процедура) 

регистриран/о ..............................................г. от...........................................................................,  

с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на 

управление ....................................................................................................................................... – 

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор 

на балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията на 

Община  Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора” 
 

представям следната информация относно изпълнените доставки на електрическа енергия 

през последните 3 (три) години 
 

№ по 

ред 

 

Предмет на изпълнената доставка 

и кратко описание 

Стойност на 

доставката (без 

ДДС)  

Количество на 

доставяната активна 

електрическа енергия 

(в КWh)  

Начална и крайна 

дата на 

изпълнението на 

доставката 

Получател на 

доставката 

      

      

      
Към списъка се посочват: 

а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или 

б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставките 

 

*Забележка: Участникът може да избере един или няколко от горепосочените  начини за доказване на 

извършените доставки.  

  

 

Приложения: 

1. 

2. 

 

Дата: ............................2017 г.               ДЕКЛАРАТОР: …............................................. 

                                                                                                                 (подпис)  
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ОБРАЗЕЦ  №7 
ДО 

ОБЩИНА АЛФАТАР 
ГР. АЛФАТАР  ПК: 7570 

УЛ. “ЙОРДАН  ПЕТРОВ” № 2 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

ОТ:..................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община  Алфатар, за срок от 

12 месеца от датата на сключване на договора” 
 

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с долуподписаната оферта. 

2. Поемаме ангажимент да извършим следните дейности, свързани с изпълнението 

на поръчката: 

- да доставяме активна електрическа енергия за нуждите на обектите на територията 

на Община Алфатар. 

- да извършваме прогнозиране на потреблението на електрическа енергия за обекта на 

Възложителя; 

- да изготвяме графици, да ги подаваме, да ги коригираме при необходимост, да поемем 

пълна отговорност за балансирането и да извършваме всички дейности, свързани с 

участието на възложителя в свободния пазар на електрическа енергия; 

- да доставяме заявеното количество електрическа енергия за срок от 12 (дванадесет) 

месеца, считано от датата на подписване на договора и потвърждение от 

Електроенергиен системен оператор на първия регистриран график за доставка, както 

и ще предоставим на възложителя потвърждението в деня, следващ потвърждаването, 

с посочена дата на  потвърждение. 

3.  Известно ни е, че посочената в предмет на поръчката електрическа енергия е 

прогнозно количество и възложителят не се ангажира с пълното й консумиране. 

4. Възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено 

пълно компенсиране на небалансите.  

5. Броят на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде 

включен е ....... (посочва се броят на членовете в балансиращата група към момента на 

подаване на офертата). 

 6. Приемам, че срокът на изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано 

от датата на подписване на договора и потвърждение от Електроенергиен системен 

оператор на първия регистриран график за доставка. 

 

 Приложение: Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - свободен текст (ако е приложимо) 

 

 

 

Дата:…………2017 г.     ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ  №8 
ДО 

ОБЩИНА  АЛФАТАР  
ГР. АЛФАТАР   ПК: 7570 

УЛ. “ЙОРДАН  ПЕТРОВ” № 6 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПОРЪЧКАТА 

 

ОТ:..................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

с адрес: .............................................................................................................................................  

тел.: ............................., факс: ................................., e-mail: ........................................................., 

ЕИК: ...................................................,  

ДДС №:............................................. 

 

   

След като се запознах с условията по обявената процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на 

балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община  

Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора” 

 

декларираме, че: 

1. ще изпълним предмета на поръчката, съобразно изискванията на възложителя и в съответствие 

с приложимото законодателство; 

2. при изпълнение на поръчката ще отговаряме за администрирането на часовите графици за 

потребление на възложителя и обмена на информация; 

3. при изпълнение на поръчката, при необходимост ще извършваме енергиен мониторинг със 

собствени или наети средства за измерване и комуникация. 

 

Към настоящото техническо предложение прилагаме Описание на системата за мониторинг на 

измервателна точка, достъпна за възложителя on-line. 

          

Настоящата оферта има валидност 90 календарни дни, считано от последната обявена дата за 

подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата. 

 

 

Дата,…………2017г.     ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ  №9 
ДО 

ОБЩИНА  АЛФАТАР  
ГР. АЛФАТАР   ПК: 7570 

УЛ. “ЙОРДАН  ПЕТРОВ” № 6 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ОТ:..................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

с адрес: .............................................................................................................................................  

тел.: ............................., факс: ................................., e-mail: ........................................................., 

ЕИК: ...................................................,  

ДДС №:............................................. 

 

Разплащателна сметка:     

IBAN сметка............................................    

BIC код на банката .................................    

Банка: ......................................................   

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура с 

предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община  Алфатар, за срок от 

12 месеца от датата на сключване на договора” 
 

 Декларирам, че предприятието, което ръководя, желае да участва в открита процедура за 

възлагане на горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в процедурните 

документи и приети от нас. 

 

1. Предлаганата единична цена за един КWh нетна активна електрическа енергия е: 

………….… лева (словом:………………………..) без ДДС, за реално използвани количества. 

 

Забележка: Изискване на Възложителя:  

Направеното ценово предложение да се посочи с цифри и словом и да бъде с точност 

до пети  знак след десетичната запетая. 

 

2. Предложенaтa ценa e определена при пълно съответствие с условията от обявлението 

и документацията за участие в процедурата. 
 

3. Всички посочени цени са в лева без ДДС. 
 

4. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в 

т. ч. услугите по прогнозиране на потреблението и отговорност по балансиране, посочени в 

описанието на предмета на поръчката, в случай, че изпълнението й бъде възложено. 
 

5. Посочената цена не включва цената за достъп до електропреносната мрежа, цената 

за пренос по електропреносната мрежа, пренос и достъп по електроразпределителните 

мрежи, не се включват таксите за мрежови услуги (зелена енергия, комбинирано 

производство, невъстановяеми разходи), за „задължения към обществото”,  добавките към 
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цената за пренос, утвърдени от КЕВР и дължимите преки и косвени данъци, акциз, ДДС и 

задължения към обществото. 
 

6. В предложената цена е включена цената на нетна активна електрическа енергия, 

разходи за администриране и балансиране, всички разходи по изготвяне на дневните 

почасови графици. В балансиращата група не се начисляват суми за излишък и недостиг. В 

случай на небаланси на електрическа енергия, същите следва да са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
 

7. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на 

Участника за осигуряването на предлаганите услуги. Възложителят не заплаща такса за 

участие в балансираща група.     
 

8. В предложената цена се включат и всички други неупоменати разходи, свързани с 

изпълнение на поръчката.  
 

9. Ако бъдем избрани за изпълнител изразяваме съгласие, Възложителят да заплаща 

доставената енергия, в лева, по банков път, по Наша сметка съгласно оферираната в 

нашата Ценова оферта цена на нетна активна електрическа енергия в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни, при представяне на съответните документи, посочени в проекта на 

договор. 
 

10. При така предложените условия от нас, в Ценовата оферта сме включили всички 

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

11. Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, цената да не се променя за 

срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени със закон. 
 

12. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените 

дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. 
  

13. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се 

счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на 

Договор. 
 

 

 

 

 

 

Дата,…………2017г.     ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ  № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

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

от Участник в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на 

обекти общинска собственост на територията на Община  Алфатар, за срок от 12 месеца от 

датата на сключване на договора” 
 

Долуподписаният /-ната/           

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на    

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

         1.  Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 

260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  

        2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна. 

       3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 

 

   г.      Декларатор:     

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП 
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ОБРАЗЕЦ  № 11 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 

от Участник в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на 

обекти общинска собственост на територията на Община  Алфатар, за срок от 12 месеца от 

датата на сключване на договора” 
 

Долуподписаният /-ната/           

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на    

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   ,вписано в 

търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния 

участник):  

□1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

□1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията; 

□1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила; 

 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП 

3.Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяванена 

условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията зафинансови и икономически 

условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо). 

 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване 

условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически 

условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) 
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Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни 

данни.  

 

 

   г.      Декларатор:     

 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата,което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т 

Участни 
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ОБРАЗЕЦ  № 12 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за приемане на условията в проекта на договор 

 

от Участник в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на 

обекти общинска собственост на територията на Община  Алфатар, за срок от 12 месеца от 

датата на сключване на договора” 
 

Подписаният/ата ……………………………………………………………………………, 
(трите имена) 

данни по документ за самоличност ………………………………………………………, 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на …………………………………………………………………………… 
(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………….,  
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „……………………………………“ 
 

 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

1. сме съгласни с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без възражения; 

2. в случай, че представляваният от мен участник бъде избран за Изпълнител, от името на последния 

приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 
Име и фамилия .......................................................................................... 
Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице) 

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

 

 

 

 


