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Образец № 1 

 

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

ГР.ВЪРШЕЦ 3540 

БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“ № 10 

 

О Ф Е Р Т А 

 

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

обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за 

зимен сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 

1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 

2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 

Вършец". 

 

Административни сведения 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

(или друга идентифицираща 

информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в 

която участникът е установен)  

  

Седалище: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   

Лице за контакт:  

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 
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Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  

  

  

Участникът се представлява заедно 

и/или поотделно (невярното се 

зачертава) от следните лица: 

1. …………......................................... 

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

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………… 

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

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

Титуляр на 

сметката:............................................ 

  

  

  

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ, 

 

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

обществена поръчка с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен 

сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции:  

1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец";  

2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 

Вършец". 

 В обществената поръчка участване за следните обособени позиции: 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

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

всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. 

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

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

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

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

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

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вида на дейностите и дела от 

поръчката, който ще им възложат).  

Приемаме предложения срок за изпълнение на договора. Приемаме удължаване 

действието на договора в случай, че климатичните условия след неговото изтичане са 

неблагоприятни. 

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, преди сключване на 

договора ще представим актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 
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Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в 

обявата за събиране на оферти. 

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с потвърждение от 

Ваша страна за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 

страни. 

 

Дата   

............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия . 

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

Подпис на лицето (и печат) 

(Документът се подписва от 

законния представител на 

участника или от надлежно 

упълномощено лице) 

. 

.......................................................................................... 
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Образец № 2 

 

ДЕ К Л А Р А Ц И Я 

по  

чл. 192, ал. 3 от ЗОП 

(за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор), 

 

Долуподписаният/та,………………………………, 

живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  

№ …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН 

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

(изписва се точно наименованието участника), с ЕИК  …………….., участник в 

обществена поръчка с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен 

сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции:1. 

"Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. 

"Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 

Вършец". 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 

I. ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

 

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; 

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

т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3.  Участникът, който представлявам 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 кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 

доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

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

5. За участника, който представлявам не е установено, че: 

А). е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

Б). не е предоставил изискваща се информация, свързана с установяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 

 

6. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт 



 

  

 5 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен. 

7. Не съм в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен съгласно т.21 

на § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

8. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .......................................  

Забележка: Оставя се вярното, а ненужното се зачертава. 

 

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно 

с: .......................................  

Забележка: оставя се  вярното, а ненужното се зачертава. 

 

8.2. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. 

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

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

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

 

 

II. СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

 

1.Участникът, който представлявам: 

А) е вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и притежава 

удостоверение  за регистрация №……….., съгласно чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма или 

еквивалент за чуждестранните лица. 

Б). е чуждестранно лице, което има право да извършва туроператорска дейност и 

туристическа агентска дейност, съгласно националното законодателство, на държавата, в 

която е установено, а именно:………………………(посочва се информация за съответния 

документи, номер, орган, който издава, дата на валидност (ако е приложимо) и др.   

Забележка: Посочва се приложимата хипотеза за съответния участник. 

Неприложимото се зачертава. За участник чуждестранно лице се представя 

информация относно правото да извършват туроператорска дейност и туристическа 

агентска дейност, съгласно националното им законодателство.  

2. Участникът, който представлявам има валидна задължителна застраховка „Отговорност 

на туроператора, в съответствие с чл. 97 от Закона за туризма; 

3. Участникът, който представлявам е изпълнил минимум 1 /една/ услуга с предмет, 

идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 /три/ години, считано от датата 

на подаване на офертата, както следва: 

 

Стойност на 

изпълнената услуга 

Дата на изпълнение Получател 

   

   

   

 

Забележка: Под „сходен предмет“ следва да се разбира: туроператорски и/или 

турагентски услуги/ дейности, включително продажба на самолетни билети . 
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Посочените дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката трябва да 

са придружени с документи, които доказват извършената услуга. 

4. Участникът, който представлявам притежава внедрена система за управление на 

качеството по стандарта ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката или еквивалент; 

5. Участникът, който представлявам разполага с най – малко 2 /двама/ служители, които 

отговарят на изискванията по чл. 7 от Наредба №16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията 

за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на 

туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата 

квалификация и стажа на персонала.  

 

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

по чл. 313 от НК. 

 

   г.      Декларатор:     

 

 

 

Забележка:  

1. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника. 

2. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП се подписва от лицето, 

което може самостоятелно да го представлява. 

3. Основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се отнасят и за участници обединения от 

физически и/или юридически лица, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. 
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 Образец № 4 

 

                                                          ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 66, ал.1 от ЗОП 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

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 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 участваме като подизпълнител на 

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

            (наименование на участника, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Зимно снегопочистване на 

община Вършец за зимен сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени 

позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 

2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 

Вършец". 

 

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

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

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще 

бъдат изпълнени от подизпълнителя) 

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

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

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 ЗОП, че заявявайки желанието си да 

бъдем подизпълнител на посочения по-горе участник, не можем да подадем самостоятелна 

оферта за участие в горепосочената обществена поръчка.  

4. За представляваният от мен участник не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

5. Представляваният от мен участник отговаря на критериите за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълнява. 

6. Декларираме, че ако участникът, на който сме заявили съгласието да бъдем 

подизпълнител бъде определен за изпълнител, преди сключване на договора ще представим 

актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняваме. 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

   

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 

 

(Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще 

ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че 

са повече от един.) 
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Образец № 5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на 

обществената поръчката 

 

 

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 обществена поръчка възлагана чрез 

събиране на оферти с обява с  предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен 

сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване 

на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

,  

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. За изпълнение на обществената поръчка ще използвам следната техника:  

 

    За обособена позиция № 1 "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на 

община Вършец".  

 

№  

Марка и модел на 

специализираното 

транспортно средство 

 

Регистрационен  

номер 

Основание за ползване от участника - 

собственост  

(при транспортни средства, които не 

са собствени се  посочва собственика, 

датата на договора за наем и срок) 

1.  

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.  

 

  

5. 

 

   

6. 

 

   

…. 
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За обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната 

пътна мрежа на община Вършец". 

 

№  

Марка и модел на 

специализираното 

транспортно средство 

 

Регистрационен  

номер 

Основание за ползване от участника - 

собственост  

(при транспортни средства, които не 

са собствени се  посочва собственика, 

датата на договора за наем и срок) 

1.  

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.  

 

  

5. 

 

   

6. 

 

   

…. 

 

   

 

 

2. Всички транспортни средства са застраховании и технически изправни и работят в 

съответствие с всички действащи закони и нормативни актове.  

 

Към декларацията прилагам/е: 

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

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

(По желание на участника към декларацията може да приложи документи, от които са видни 

посочените по-горе данни за транспортните средства)  

 

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

  

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Образец № 6 

 

СПИСЪК 

на персонала, който ще изпълнява поръчката  

 

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 обществена поръчка възлагана чрез 

събиране на оферти с обява с  предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен 

сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване 

на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 
 

       За обособена позиция № 1 "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места 

на община Вършец"  
 

 

 

№ 

 

 

Име, фамилия 

 

 

Функция в екипа 

за изпълнение на 

услугата 

 

Професионална 

компетенкност  

(свидетелство 

за управление на 

МПС- номер) 

Вида на 

правоотношение

то на лицата с 

участника 

(трудово, 

гражданско, 

друго) 

1.     

2.      

3.      

4.     

…. ……………………    

 

      За обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната 

пътна мрежа на община Вършец" 

 

 

 

№ 

 

 

Име, фамилия 

 

 

Функция в екипа 

за изпълнение на 

услугата 

 

Професионална 

компетенкност  

(свидетелство 

за управление на 

МПС- номер) 

Вида на 

правоотношение

то на лицата с 

участника 

(трудово, 

гражданско, 

друго) 

1.     

2.      

3.      

4.     

…. ……………………    
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През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще 

осигурим участие на посочените по-горе технически лица.  

            

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Образец № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за приемане клаузите на проекта на договор 

по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП 

 

 

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 обществена поръчка възлагана чрез 

събиране на оферти с обява с  предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен 

сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване 

на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор за обособена позиция:  

№ …… - …………………………………………………………………………………………… 

№ …… - …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Дата   

............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия  

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

Подпис (и печат)  

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

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 8 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

за срока на валидност на офертата 

 

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 обществена поръчка възлагана, чрез 

събиране на оферти с обява с  предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен 

сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване 

на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата 

ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от датата, определена за 

краен срок за подаване на офертите.  

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Образец № 9 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

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 обществена поръчка възлагана чрез 

събиране на оферти с обява с  предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен 

сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване 

на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

 

Дата  . 

.........................../ ............................/ ............................ 

Име и фамилия  

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

Подпис (и печат)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 16 

                                                                                                                          Образец 10 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

за отсъствие на обстоятелства по чл.107, т.4  

по Закона за обществените поръчки  

 

Долуподписаният /-ната/           

с лична карта №       , издадена на     от       ; 

с ЕГН                        _____________,  

в качеството ми на _________________________ 

                                   (посочете длъжността)  

на                       

(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 - 2020г.“, 

разделена на две самостоятелно обособени позиции:  

1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец";  

2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 

Вършец". 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Аз или в представляваното от мен юридическо лице лицата по чл.107, т.4 от ЗОП, не е свързано 

лице или свързано предприятие с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

"Свързани лица" са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 

право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и 

лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

 "Свързано предприятие" е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или 

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. Не съм лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси.  

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

данни. 

 

    г.                                 Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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 Образец 11 
 

                                                             ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

„Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две 

самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната 

пътна мрежа на община Вършец". 

 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

     Представяме Ви нашето Техническо предложение, изготвено след запознаване с всички 

условия,  изисквания и документи към обявата за събиране на оферти за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 

2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на 

уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

1. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас изискванията за изпълнение на 

поръчката, посочени в обявата и ги приемаме без възражения.  

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним услугата качествено в пълно 

съответствие с изискванията, посочени в документацията.  

3. Задължаваме се да спазваме условията за участие и всички действащи технически 

норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

4. Гарантираме, че имаме достатъчно специализирана техника за снегопочистване и  

обезопасяване на пътищата при снеговалеж и поледица. 

5. Гарантираме, че всички транспортни средства са регистрирани и застраховани и 

работят в съответствие с всички действащи закони и нормативни актове.  

         6. Приемаме предложения срок за изпълнение на договора за целия зимен сезон 2019– 

2018 г.  

7. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора 

ще представим, актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

8. Телефонната връзка за предаване и приемане на информация (денонощно) ще се  

осъществява на тел.: …………………..………………… 

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в 

обявата и документацията за участие. До подготвянето на официален договор, тази оферта 

заедно с потвърждение от Ваша страна за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

Срок на валидност на предложението: 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 

изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от датата, определена за краен срок за 

подаване на офертите.  

 

Дата  .........................../ ............................/ ............................ 

Име и фамилия  

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

Подпис на лицето (и печат) 

(Документът се подписва от законния 

представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице) 

. 

.......................................................................................... 
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Образец № 12 

 

                                                             ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Зимно снегопочистване на община 

Вършец за зимен сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени 

позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 

2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 

Вършец". 

 

 

От участник: 

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

БУЛСТАТ/ЕИК ................................................, адрес……………………………………….., 

банкова сметка ………………………………………………………………………………..., 

представляван от………………………………………………………………………………. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на 

Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Зимно 

снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две 

самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец";  2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец", Ви представяме нашето ценово 

предложение за участие в обявената от Вас процедура, както следва: 

 

1. Ние долуподписаните, в качеството си на изпълнител, предлагаме да изпълним 

услугата предмет на процедурата при следната цени: 

 

По обособена позиция № 1 "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец", 

 

          - Снегопочистване на улично платно с ширина  6 м. за 1 километър -  .......... лв. без 

ДДС словом /………………………………………………………../, а с ДДС …… лв. словом 

/…………………………………………………………../ 

 

            По обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

 

           - Снегопочистване на пътно платно с ширина  6 м. за 1 километър -  .......... лв. без 

ДДС словом /………………………………………………………../, а с ДДС …… лв. словом 

/…………………………………………………………../ 

 

           - Машинно опесъчаване на пътно платно с ширина  6 м. за 1 километър -  .......... лв. 

без ДДС словом /………………………………………………………../, а с ДДС …… лв. 

словом /…………………………………………………………../. 

 

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението, 

предмет на договора, не по-късно от ............. дни словом /…………………………../ след 

сключване на договора и да изпълняваме услугата през целия зимен период 2019 - 2020г.. 

          3. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, ние сме съгласни да 

представим парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в 
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размер на 2 % /два процента/ от прогнозната стойност на обществената поръчка  без ДДС 

за всяка обособена позиция по отделно. 

        До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото 

приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират 

обвързващо споразумение между двете страни. 

 

Подпис: 

Дата 

 

________/ _________ / ______ 

Име и фамилия 

 

__________________________ 

Длъжност 

 

__________________________ 

Наименование на участника 

 

__________________________ 
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Образец № 13 

 

 

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ,  ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА, ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 / ТРИ/ ГОДИНИ, СЧИТАНО 

ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 

 

 

Долуподписаният /-ата/                                      в 

качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на    

       (посочете фирмата на участника) – участник в обществена 

поръчка възлагана при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за 

зимен сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. 

"Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. 

"Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 

Вършец". 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният от мен участник е изпълнил следните дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата: 

 

Описание Суми Дати Получатели 

    

    

    

    

    

Опис на доказателствата за извършената доставка, приложени към настоящия 

списък: 

 

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

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

 

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

неверни данни. 

 

 

Дата: ........................ г.              Подпис и печат: ……………………. 

 

 

* Под „сходна“ услуга с предмета на поръчката следва да се разбира: Дейности по 

зимно снегопочистване на улична и пътна мрежа, както и опесъчаване и обработване с 

пясък и/или с химически вещества на улични и пътни настилки.     
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                    Образец № 14 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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 от участник/ подизпълнител 

 

Долуподписаният/-ната/ 

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

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 (ЗОП) с предмет: „Зимно 

снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две 

самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

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

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:....................2019 г.                                             Декларатор: ................................ 

                                                                                                                       

 

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 

декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника. 

Невярното се зачертава. 
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                               Образец № 15      

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по 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/-ната/ 

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

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 (ЗОП) с предмет: „Зимно 

снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 - 2020г.“, разделена на две 

самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

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

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .......................................  
*Забележка: В т. 1 невярното се зачертавa. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е контролирано от дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен 

дружество е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, а именно с: .......................................  
*Забележка: В т. 2 невярното се зачертавa. 

 

3. Представляваното от мен дружество не е част от гражданско 

дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим/     Представляваното от 

мен дружество е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата 

процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, а именно: .......................................  
*Забележка: В т. 3 невярното се зачертавa. 

 

4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. 

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

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. Представляваното от мен дружество не попада в 

изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
           *Забележка: В т. 4  невярното се зачертавa. 
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Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 

седемдневен срок от настъпването им. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

Дата:....................2019 г.                                             Декларатор: ................................ 

                                                       

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 

декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника. 

Посочва се съответната точка от 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. 

Изключенията по 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 са:  

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. 
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