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Приложение № 4. 

 

Образец № 1 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,  

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 

 Съдържание 

Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) 

1 
Списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата – по Образец № 1;  

 

2 Заявление за участие – по Образец № 2;  

3 Представяне на участника – по Oбразец № 3;  

4 
Пълномощно на лицето, което е упълномощено да 

представлява участника в настоящата обществена поръчка; 

 

5 Техническо предложение по Образец № 4;   

6 Ценово предложение - по Образец № 5;  

7 
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец 

№ 6; 

 

8 
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 

7; 

 

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 – по Образец № 8; 

 

10 
Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП- по 

Образец № 9; 

 

11 
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- по 

Образец № 10; 

 

12 Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП- по Образец № 11;  

13 

Доказателства, че участникът е официален представител 

или оторизиран от официалния представител – търговец на 

марката автомобил, предложена в техническото 

предложение 

 

 

 

Дата, ..............................                                        ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: 

(трите имена, подпис, печат) 
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Образец № 2 

ДО 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 

 

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

наименование на участника, 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава …........, регистрирано в 

.......................... с данни по регистрацията: ....................., регистрация по ДДС: 

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

адрес за кореспонденция: ..................., телефон за контакт .................., факс ...................., 

електронна поща ..................... 

банкова сметка: ......................... 

представлявано от .................... ............трите имена в качеството на 

............................длъжност или друго качество 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото заявявяме нашият интерес за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с 

предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за нуждите на НССЗ” 

Запознати сме с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка, изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и 

ги приемаме без възражения, в т.ч. и с проекта на договора. 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ....... (словом: 

...........................)
1
 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на 

офертите за участие. 

Приемаме да изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящото 

заявление и неразделна част от него "Техническо предложение" и "Ценово 

предложение". 

 

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 

изпълнител да сключим договор по приложения образец. 

 

При изпълнение на поръчката [ще използваме/няма да използваме]
2
 подизпълнители. 

Подизпълнителите
3
, които ще използваме при изпълнение на поръчката, дейностите, 

които ще изпълняват, и дела на тяхното участие са, както следва: 

 

                                                   
1 Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 90 (деветдесет) дни. 
2 Оставя се вярното. 
3 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за 

изпълнение на поръчката 
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№ Наименование БУЛСТАТ/ЕИК 

Дейности, 

които ще 

изпълнява 

Дял на участието 

в обществената 

поръчка 

     

 

Неразделна част от настоящото заявление са всички документи, описани в приложения 

списък от информацията към обявата за събиране на оферти. 

 

Дата, ............................ 2017 г.                                     ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .......... 

(трите имена, подпис, печат) 
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Образец № 3 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

във връзка участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА, 

 

Предоставяме на вашето внимание следното: 

 

1. Административни сведения: 

1.1. Наименование на участника, ЕИК: 

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

1.2. Седалище и адрес на управление:  

Адрес:....................................................................... 

Телефон: ...................................................... 

Факс: ............................................................ 

Електронна  поща: .......................................................... 

 

2. Лице за контакти: .............................................................     

 (трите имена) 

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

(данни по документ за самоличност) 

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

(длъжност) 

3. Обслужваща банка: ................................................................................. 

(наименование на обслужващата банка) 

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

(адрес на банката) 

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

(I B A N  сметка, B I C код на банката) 

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

 

 

Дата, ............................ 2017 г.                                     ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .......... 

(трите имена, подпис, печат) 
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Образец № 4 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

във връзка участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Ние представяме настоящето предложение, от свое име и за настоящата поръчка 

доставка на два броя леки автомобили .................... (марка и модел, цвят), както следва: 

 

1. Технически изисквания за изпълнението на поръчката 

Задължаваме се да осигурим изпълнението на предмета на поръчката, съобразно 

техническите спецификации на Възложителя, както следва: 

 

Минимални технически изисквания и 

спецификации  според техническато 

задание 

Технически параметри на 

доставката (участникът 

попълва точните 

параметри на 

предлаганите автомобили) 

Съответства/ 

не 

съответства 

(попълва се с 

ДА/ НЕ) 

Вид двигател четирицилиндров 

бензинов 

  

Вид скоростна 

кутия 

шестстепенна 

механична 

  

Вид 

автомобил/купе 

лек   

Брой врати/места пет   

Междуосие (мм)  2600   

Обем на 

двигателя 

(куб.см) 

1300   

Въртящ момент 

(Нм) 

200   

Мощност (кВТ) 90   

Еко-норма (Евро) 6   

Изисквания към оборудването 

 електронно 

разпределение на 

спирачното 

усилие 

  

 електронна 

стабилизираща 

програма 

  

 спирачен 

асистент за 
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естремно 

спиране 

 система за 

следене 

налягането в 

гумите 

  

 антиблокираща 

спирачна 

система 

  

 минимум шест 

въздушни 

възглавници 

  

 централно 

заключване с 

дистанционно 

  

 предни и задни 

електрически 

стъкла 

  

 странични 

електрически 

огледала  

  

 предни и задни 

дискови 

спирачки 

  

 фабрична аудиo 

система  

  

 двузонов 

климатроник с 

дюзи за задните 

места 

  

 управление на 

аудио и 

темпомат от 

волана 

  

 регулируем по 

височина и 

дълбочина волан 

  

 преден и заден 

парктроник 

  

 автоматично 

включване на 

фарове и 

чистачки 

  

 огледало за 

обратно виждане 

със система 

против 

заслепяване 
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 bluetooth - 

телефонен 

портал 

  

 преден 

подлакътник 

  

 предни фарове за 

мъгла 

  

 стоманени 

джанти минимум 

16" 

  

 резервно колело   

 5 звезди на 

тестовете Euro 

NCap 

  

Гаранция пет години или 

150 000 км 

пробег 

  

Всички технически показатели се удостоверяват със съответните документи 

съгласно данни на производител, в т.ч. и комбинираният разход на гориво. 

 

2. Комбиниран разход на гориво (л/100 км) 

Комбинираният разход на гориво (л/100 км) е ............................ (с цифри/ с думи) 

3. Срок за доставка 

Срокът на доставката, предмет на договора, е не по-късно от ........................ (с цифри/ с 

думи) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 

 

4. Място на изпълнение 

Мястото на доставката, предмет на договора, е сградата на НССЗ в гр. София, ул. 

„Банско шосе” № 7. 

 

5. Валидност на офертата 

Срокът на валидност на настоящата оферта е ...................... (с цифри/ с думи, минимум 3) 

месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще 

представим документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП. 

 

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в 

обстоятелства свързани с изпълнение на доставката, на всеки етап от изпълнението на 

договора.  

Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна 

информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето 

изключване от участие в настоящата поръчка. 

Приложение: 

Документи, удостоверяващи посочените технически параметри, в т.ч. и комбинирания 

разход на гориво. 

Дата, ............................ 2017 г.                                     ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .......... 

(трите имена, подпис, печат) 
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Образец № 5 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

във връзка участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ”, долуподписаният, в качеството си на .................... на 

  ........................................................................................................................................., 

(изписва се наименованието на участника) 

заявявам, че предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в 

съответствие с условията на настоящата процедура, като общата цена на нашето 

предложение възлиза на: 

_________________ лева без ДДС
4
 

Словом: ________________________________________________________ 

(посочват се цифром и словом стойността в лева без ДДС) 

и _________________ лева с ДДС
5
 

Словом: ________________________________________________________ 

(посочват се цифром и словом стойността в лева с ДДС). 

 

 

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката- 

доставка на 2 (два) броя автомобили, в т.ч. и гаранционното обслужване на 

автомобилите за периода на гаранцията; 

 

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

 

Важно: 

Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до втория знак след 

десетичната запетая.  

 

2. При несъответствие между посочена с цифри и изписаната с думи цена ще се 

взима предвид цената, изписана с думи. 

 

3. Посочените от нас цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на 

действие на договора. 

                                                   
4 Общата предложена цена не следва да превишава прогнозната стойност на поръчката, посочена в 

техническата спецификация.  

5 Участниците, регистрирани по ЗДДС, отбелязват наличието на такава регистрация. 
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4. Декларирам, че предлаганите цени за извършване на доставката включват 

всички разходи по изпълнение на доставката, нужни за качественото изпълнение на 

договора. 

 

 

 

Дата, ............................ 2017 г.                                     ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .......... 

(трите имена, подпис, печат) 
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Образец № 6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

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

 

 

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН 

..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се 

длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - 

напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на ……………………………………………………………..........……………………....,  

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

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

 

1.1 Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, за: 

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 

253 - 260 от Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

1.2. Осъждан/а 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/а с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 

1.1, в друга държава членка или трета страна;  

2.2. Осъждан/а 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) 

1. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
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4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.  

 

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

чл. 313 от НК. 

 

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.  

• Община по седалището на възложителя е Столична община. 

 

Дата, ............................ 2017 г.                                     Декларатор: ............................... 

(трите имена, подпис) 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.
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Образец № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т.5 от ЗОП) 

 

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН 

..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се 

длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - 

напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на ……………………………………………………………..........……………………....,  

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

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 и прилага 

документи, доказващи, че размерът на задълженията не е повече от 1% от годишния 

оборот за последната приключила финансова година.* 

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. 
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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). 

 

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.  

 

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

чл. 313 от НК.  

 

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.  

• Община по седалището на възложителя е Столична община. 

 

 

Дата, ............................ 2017 г.                                     ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .......... 

(трите имена, подпис, печат) 
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Образец № 8 

Д Е К Л А РАЦИЯ 

 

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 

 

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

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... 

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

управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на ……………………………………………………………..........……………………....,  

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 

 

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. 

 

Дата, ............................ 2017 г.                                     ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .......... 

(трите имена, подпис, печат) 
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Образец №9 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки 

 

От ............................................................................................., 

наименование на участника 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава: ................…,  

представлявано от: ..................................................................................................................... 

трите имена 

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

длъжност, или друго качество 

участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част 

„………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с 

оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя. 

 

*Участниците не могат да се позовават на конфиденционалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

 

 

 

 

Дата, ............................ 2017 г.                                     ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .......... 

(трите имена, подпис, печат) 
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Образец №10 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 

 

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

трите имена 

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

длъжност, или друго качество 

съгласно ......................................................................................................., 

документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, 

пълномощно и пр. 

на 

___________________________________________________________________________, 

/наименование на подизпълнителя/ 

 

с БУЛСТАТ/ЕИК _________________, регистрирано в 

______________________________,  

 

със седалище и адрес на управление 

_____________________________________________, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Аз лично/ Представляваното от мен дружество, наименование на дружеството
1
 

ще участвам/участва
2 

като подизпълнител на участника наименование на участника, 

ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на два броя леки автомобили за нуждите на НССЗ”. 

 

2. Дейностите, които ще извършвам като подизпълнител и дела на участието ми са 

съгласно посоченото от участника наименование на участника в попълненото и 

подписано от него Заявление за участие. 

3. Аз лично/Представляваното от мен дружество
3
 не участвам/участвам

4
 в 

посочената обществена поръчка със самостоятелна оферта, включително като член на 

обединение.  

 

 

Дата, ............................ 2017 г.                                     ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .......... 

(трите имена, подпис, печат) 

 

                                                   
1
 Оставя се вярното 

2
 Оставя се вярното 

3
 Оставя се вярното 

4
 Оставя се вярното 
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Образец №11 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по чл.101, ал.11 от ЗОП 

 

От .........................................................................................., 

наименование на участника 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава .................…,  

представлявано от: 

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

трите имена 

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

длъжност, или друго качество 

участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за 

нуждите на НССЗ” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Представлявания от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в процедурата.  

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

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

(подпис) 

 

 

sivanov
Approved




