
 

Приложение № 1 

 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА 

АЛФАТАР 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

След запознаване с обявата и документацията за участие за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на сгради общинска 

собственост  в Община Алфатар през 2017“,  

долуподписаната/ият, в качеството си на представител на  

 

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

(изписва се наименованието на участника) 

заявявам следното:  

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

Наименование на участника:   

ЕИК  

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №: ...... от дата, 

адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта № ...... от дата, 

адрес 

  

  

  

  

  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно от изброените лица: 

  

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща 

банка:…………………………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:...................................... 

 

 

 1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в обявата и 

документацията за участие и приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с 



предмет: „Строително монтажни работи на сгради общинска собственост  в Община 

Алфатар през 2017“. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата 

и документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, 

че същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията проект на договор.  

4. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме 

подизпълнители/ще ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава) 

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

 (наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще 

изпълнява, дял от обществената поръчка в %) 

5. Срокът на валидност на офертата ни е …………календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявата. 

 

Прилагаме следните документи, съобразно изискванията на възложителя:  

1. Техническо предложение по образец – оригинал; 

2. Ценово предложение по образец – оригинал; 

3. Други документи по преценка на участника. 

 

 

 

 

 

 

Дата:.................2017 г.    Подпис:.......................... 

(печат) 

                                

 



                                                                                  Приложение № 2  

 

 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от........................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

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

(изписва се наименованието на участника)
1
 

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

(ЕИК) 

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

(адрес на управление) 

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

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

След запознаване с обявата и документацията за участие за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на сгради общинска 

собственост  в Община Алфатар през 2017, долуподписаният, в качеството си  на 

представител на  

 

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

(изписва се наименованието на участника) 

 

заявяваме, че предлагаме да изпълним поръчката при следните условия: 

 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката по следния начин: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Предлагаме общ срок за изпълнение на всички СМР, включени в предмета на 

поръчката ………… /словом: ……………/ календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора.  

3. Заявяваме, че ще изпълним поръчката  в пълно съответствие с условията на 

Възложителя, описани в Техническата спецификация към обявата, документацията и 

приложения проект на договор.   

 

 

 

 

Дата:.................2017 г.    Подпис:.......................... 

(печат) 

 

                                  
1 Когато участникът е обединение, оферта се представя за обединението участник, като се 

попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно 

документът (споразумение/договор) за създаване на обединение. 

 



Приложение № 3 

 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от........................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

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

(изписва се наименованието на участника)
2
 

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

(ЕИК) 

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

(адрес на управление) 

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

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

След запознаване с обявата и документацията за участие за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на сгради общинска 

собственост  в Община Алфатар през 2017“, долуподписаният, в качеството си  на 

представител на  

 

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

(изписва се наименованието на участника) 

заявявам следното:  

 

Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на всички СМР, посочени за 

отделните обекти в техническите спецификация /КС/ предмет на поръчката  е 

………. /словом/ без включен ДДС, съответно ………………../словом……./ с 

включен ДДС. 

Разпределението на средствата по обекти е  както следва: 

- Основен ремонт на кметство с.Чуковец –      ………                       лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на кметство с.Алеково –       …….                         лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на Читалище с.Алеково –   ……..                          лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на публ.адм.сграда с.Цар Асен –…                        лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на Читалище с.Кутловица –   …..                           лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на сграда общ.собственост с.Бистра – ….             лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на кметство с.В. Левски – ….                                 лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на КИП №1 в гр.Алфатар  – ….                              лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на апартамент №6, бл.”Тервел” гр.Алфатар – ….  лв. без ДДС; 

- Основен ремонт на покрив на  бл.”Тервел” гр.Алфатар –        …….лв. без ДДС; 

 

Цената включва всички предвидени СМР, материали, застраховки и др. разходи, 

които ще бъдат извършени от нас при изпълнение на поръчката. Цените не подлежат на 

промяна, освен в случаите и на основанията, предвидени в ЗОП и ППЗОП.  

Към ценовата оферта участниците прилагат единични и общи цени във формата 

на таблица на хартиен и електронен носител CD, формат Excel за всеки вид СМР, по 

Приложения от № 9А до № 18А. 

 

Дата:.................2017 г.    Подпис:.......................... 

(печат) 

                                  
2 Когато участникът е обединение, оферта се представя за обединението участник, като се 

попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно 

документът (споразумение/договор) за създаване на обединение. 



Приложение № 4 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП 

 

Долуподписаният/Долуподписаните 

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

..... 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/ 

 

в качеството си на 

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

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП/

  

на  ................................................................................................................................................ 

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

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

 

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 

3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) ………………………… 

 

във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително 

монтажни работи на сгради общинска собственост  в Община Алфатар през 2017“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 

 

 

І. Във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП: 

 

1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 

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

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за 

следното престъпление, посочено в т. 1.1: 

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

                                  (в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на 

празното място) 

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на 

тези по    т. 1.1, в друга държава членка или трета страна.  

 

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на 

тези по  т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за 

следното престъпление, посочено в т.1.1: 

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

                                        (в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното 

място) 

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

 



ІІ. Във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП: 

 

1. Представляваният от мен 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 

представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

представлявания от мен  участник 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 

представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания 

от мен  участник е установен.  

 

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

....... 

*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*  

  В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място). 

 

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в 

случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.  

 

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор. 

 

4. Представляваният от мен участник е предоставил изискващата се 

информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор.  

 

 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 

възложителя в тридневен срок от настъпването им. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на 

обстоятелства, изискуеми по силата на закон. 

 

          

............ 2017 г.     Декларатор: ....................................... 

(дата на подписване)      (подпис и печат) 

 

Забележка:  

 Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват 

участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, 

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

лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

 

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  



1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, 

който не е влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения.* 

 

 Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, 

негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват 

в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, 

ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за 

който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост 

във връзка с възлагането на обществената поръчка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

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 

от участник / подизпълнител 

 

Долуподписаният/ата/         , 
/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН ……, притежаващ/а лична карта №   издадена на……. от ……., с постоянен адрес: 

………           

в качеството си на лице по чл. 97, ал. 6, от ППЗОП а именно:     

  
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в             
(наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца) 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК/БУЛСТАТ 

__________________________ 

 

във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Строително 

монтажни работи на сгради общинска собственост  в Община Алфатар през 2017“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в юрисдикция с  

                                                      (ненужното се зачертава) 

преференциален данъчен режим, а именно: ____________________________________ 

 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  

                                                                   (ненужното се зачертава) 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: 

__________________________. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

 4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

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

Наказателния кодекс. 

 

……………2017 г.   Декларатор: ……………………….............. 

       (дата на подписване)                                                             (подпис и печат) 

  



 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 

декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. чл. 97, ал. 6, от ППЗОП. 

 

 

 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 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, 

включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни 

схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните 

собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е 

българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са 

известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения. 

 

 

 

……………2017 г.   Декларатор: ……………………….............. 

    (дата на подписване)                                                             (подпис и печат) 



Приложение № 6 

   ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за  

срок на валидност на офертата 

 

 

Долуподписаният/ата…………………………….………………………, лична карта 

№………………………… издаденa на ………………………. от МВР …...……………, с 

ЕГН.....................………………...….., в качеството ми на 

………………………………...............................(посочете длъжността) на 

……………………………………………………………… (посочете фирмата на 

участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Строително монтажни работи на сгради общинска собственост  в Община 

Алфатар през 2017“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ 

 

В качеството ми на участник ……………………………………................(посочете 

фирмата на участника), че срокът на валидност на нашата оферта е ……………. 

календарни дни, като при желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ този срок може да бъде 

удължен до сключване на договора за възлагане на поръчката. 

 

 

 

 

 

 

……………2017 г.   Декларатор: ……………………….............. 

        (дата на подписване)                                                             (подпис и печат) 



Приложение № 7 

    

   ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

 

 
Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………..  , 

в качеството ми на ………………………….(посочете длъжността) 

на…………………………. (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на 

сгради общинска собственост  в Община Алфатар през 2017“ 

 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в 

него. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

     

 

 

    
……………2017 г.   Декларатор: ……………………….............. 

        (дата на подписване)                                                             (подпис и печат) 

 

 

 


