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ОПИС 

НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

“Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и поддържане на 

бази данни” 

Документ 

№ 
Съдържание 

Страница 

№ 

1 2 3 

Информация и документи  

относно личното състояние на участника 

и критериите за подбор 

  Настоящият опис (по образец №: 1)  

  

Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, за „свързани лица“ по смисъла на 

§ 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (ДР на ЗОП), във вр. с 

§ 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) - (Образец №: 2); 

 

  Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец №: 3);  

  Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП (Образец №: 4);  

  

Декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) (Образец №: 5); 

 

  

Декларация, че дружеството е/не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим и свързаните с него лица (чл.3, т.8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮДРСЛТДС) (по образец №: 6); 

 

  

Декларация за съответствие с изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, 

икономическо и финансово състояние, технически и професионални 

способности, участието или не на подизпълнител/и (Образец №: 7); 

 

  
Документи за доказване на предприети мерки за надеждност (само 

когато е приложимо) 
 

  
Документ за създаване на обединението – участник (копие) (само 

когато е приложимо) 
 

ОФЕРТА 

  Техническо предложение (Образец №: 8);  

  
Документ за упълномощаване (само когато лицето, което подава 

офертата не е законният представител на участника) 
 

  Ценово предложение (по образец №: 9);  

  

Други, които участникът счита, че са приложими: 

……………….. 

(Описват се приложените от участника документи на съответното 

място) 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице  __________________________ 

Длъжност  __________________________ 
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Образец № 2 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я                                 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, за „свързани лица“ по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП (ДР на ЗОП), във вр. с § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 

Долуподписаният: ............................................................................................................с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

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

(длъжност) 

на...............................................................................EИК....................................... 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

участник в избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти за възлагане на поръчка с 

предмет:“Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и 

поддържане на бази данни” 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП (ДР на ЗОП), във вр. с § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с друг участник. 

 Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в горепосочените 

обстоятелства в срок до 7 (седем) календарни дни от настъпването им. 

 

Забележка: Декларацията се попълва от лицето, което може самостоятелно да представлява 

участника. 

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

данни. 

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 
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Образец № 3 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

 

Долуподписаният: ............................................................................................................с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

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

(длъжност) 

на ...............................................................................EИК......................................., 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

участник в избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти за възлагане на поръчка с 

предмет: “Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и 

поддържане на бази данни” 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

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. Осъждам съм с влязла в сила присъда, за следното престъпление, посочено в т. 1 по 

чл......................от Наказателния кодекс; (в случай, че лицето не е осъждано попълва „НЕ” на 

празното място) 

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

държава членка или трета страна; 

4. Осъждам съм с влязла в сила присъда, в друга държава членка или трета страна, за следното 

престъпление, посочено в т. 1 по чл......................от Наказателния кодекс; (в случай, че лицето не е 

осъждано попълва „НЕ” на празното място); 

5. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (по смисъла на §2, т.21 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки). 

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в горепосочените 

обстоятелства в срок до 7 (седем) календарни дни от настъпването им. 

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. 

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

данни. 

Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

  

 

http://www.eufunds.bg/


   

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект No BG05M2OP001-1.002-0012, Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-

ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран 

от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

4 от 12 

Образец № 4 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП 

 

Долуподписаният: ............................................................................................................с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

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

(длъжност) 

на.........................................................................EИК................................. 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

участник в избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти за възлагане на поръчка с 

предмет: “Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и 

поддържане на бази данни” 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Участникът, който представлявам: 

1.1. *няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, 

или 

1.2. *има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината 

по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

1.3. *има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс но техният размер от .............лв., е не повече от до 

1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не 

повече от 50 000 лв.. 

Забележка: (*невярното от горепосочените обстоятелства по т. 1 се зачертава) 

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

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

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

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

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

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в горепосочените 

обстоятелства в срок до 7 (седем) календарни дни от настъпването им. 

Забележка: Декларацията се попълва от лицето, което може самостоятелно да представлява 

участника. 

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

данни. 

Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 
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Образец № 5 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) 

 

Долуподписаният: ............................................................................................................с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

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

(длъжност) 

на ..............................................................................EИК......................................., 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

участник в избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти за възлагане на поръчка с 

предмет: “Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и 

поддържане на бази данни” 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице основание по чл. 

69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: (тази част се попълва, единствено 

ако за участника Е налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) 

 .............................................................................................................................................. (описва се в 

какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което 

в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е 

участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от 

освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице 

в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано 

от нея юридическо лице. 

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или 

в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския 

съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо 

лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на 

орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са 

посочени в чл. 6 от същия закон. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 

от НК. 

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 
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Образец № 6 

 

 Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я, 

че дружеството е/не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и 

свързаните с него лица (чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС) 

Поръчка с предмет: “Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура 

и поддържане на бази данни” 

 

Долуподписаният: ............................................................................................................с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

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

(длъжност) 

на............................................................................ЕИК....................................................., 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

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  лице* с дружество, регистрирано в  

                                                                   /ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________. 

3. Представляваното от мен дружество/дружеството, с което представляваното от мен дружество е 

свързани лице/дружеството, с което съм свързано лице 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. 

Забележки: Тази точка се попълва, ако участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, или е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция 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.  

 

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

данни. 

 

Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 
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Образец № 7 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за съответствие с изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални 

способности, участие или не на подизпълнител/и 

Долуподписаният: ............................................................................................................с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

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

(длъжност) 

на..................................................................................EИК......................................., 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

участник в избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти за възлагане на поръчка с 

предмет: “Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и 

поддържане на бази данни” 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Представляваният от мен участник, има опит в изпълнение на следните услуги/дейности с 

предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години 

назад, считано от датата на подаване на офертата: 

№ Предмет на 

доставката: 

Стойност: Период на 

изпълнение: 

Данни за 

възложителя на 

услугата: 

наименование,  

адрес, тел. за 

контакт: 

1     

2     

     

 

2. Представляваният от мен участник, разполага със следният ръководен състав за изпълнението 

на поръчката: 

 

Трите имена и длъжност 

на експерта в екипа на 

участника: 

Придобито 

образование/професионална 

квалификация, 

образователно-

квалификационна степен: 

Опит: 

1.   

2.   

3.   

 

3. Представляваният от мен участник, разполага със следното техническо оборудване за 

изпълнението на поръчката: 

 

Вид на системата за 

управление на 

поддръжката: 

Собствена/наета/ с право на ползване: 

1.   
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4. Представляваният от мен участник, има внедрена система за управление на качеството - 

…………(попълва се от участника)……………… – № на сертификата, обхват, издател, срок на 

валидност. 

 

5. Запознат съм с условието, че в съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителя може да изисква 

от участниците по всяко време след отварянето на офертите, да представят всички или част от 

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в настоящата декларация, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на избора на изпълнител. 

6. Представляваният от мен участник, ще ползва/ няма да ползва (оставя се вярното) 

подизпълнител/подизпълнители, за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка. 

7. Представляваният от мен участник ще ползва подизпълнител/и в лицето на ……посочва се името 

на подизпълнителя/ите и идентификационният му код – ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК…………….. за 

изпълнение на следните дейности предмет на обществената поръчка: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Забележка: т. 7 се попълва, в случай че участника декларира по т. 6 използване на 

подизпълнител/и! 

 

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

данни. 

 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   

__________________________ 

Длъжност __________________________ 
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Образец № 8 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

[наименование на участника],  

представлявано от [трите имена]  

в качеството на [длъжност или друго качество]  

с БУЛСТАТ/ЕИК […],  

със седалище […] и адрес на управление […],  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

І. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена поръчка, 

получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че 

представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в 

Документацията за обществена поръчка с предмет: „Модернизация на сървър и мрежа за достъп 

до аналитичната апаратура и поддържане на бази данни”. 

 

ІІ. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и 

сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас Обява за събиране на оферти. 

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

ІІІ. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената 

поръчка: 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 

представената оферта и изискванията на възложителя. 

 Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията, посочени в 

Техническата спецификация. 
 Декларираме, че ще изградим нова, интегрирана  ИТ инфраструктура, която ще се реализира 

чрез модернизация на сървърната подсистема и изграждане на мрежа за достъп до аналитичната 

апаратура и поддържане на бази данни във връзка с изпълнението на проект № BG05M2OP001-

1.002-0012, съгласно Техническата спецификация и документацията за участие на възложителя в 

срок до ...............................участникът посочва срока за изпълнение, като цяло 

число..................................в месеци. 

 При изпълнение на поръчката ще спазваме изискванията на действащата и приложима 

нормативна уредба свързана с услугите предмет на поръчката, като предлагаме следният срок на 

гаранционна поддръжка ......... посочва се от участника, като цяло число...............в календарни 

години.  

 Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения към документацията за обществена 

поръчка, проект на договор. 

 Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 90 (деветдесет) 

календарни дни, считано от крайният срок за получаване на офертите. 

 Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

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

8. За изпълнение на настоящата обществена поръчка предлагаме следната Концепция и 

технологиите, които ще използвамe за реализиране на ИТ инфраструктурата,   
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.............................................................................................................................................................................

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

Забележка: Предлаганата от участника концепция, може да се представи и като отделен 

документ към техническото предложение. 

9. Декларирам, че представляваният от мен участник, ще прилага система за управление на 

сигурността на информацията съгласно стандарт .................посочва се от 

участника...................................., с обхват ................ посочва се от участника........................ 

10. Декларирам, че представляваният от мен участник, ще прилага система за управление на 

услугите съгласно стандарт ........................ посочва се от участника................................, с обхват 

............ посочва се от участника.......... 

11. Декларирам, че представляваният от мен участник притежава компетенция минимум ........ 

посочва се от участника............ за: ............... посочва се от участника...................... 

12. Информиран/а съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно 

назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми 

данни, посочени в настоящата Оферта, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за 

целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според 

действащата нормативна уредба. 

Неразделна част от настоящето техническо предложение са: 

 Документ за упълномощаване (само когато лицето което подава офертата не е законният 

представител на участника); 

 Други, съгласно изискванията на възложителя посочени в техническата 

спецификация:……………….. 

 (Описват се приложените от участника документи) 

 

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

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

  
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, може да бъде 

получена, както следва: 

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите 

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700 

Интернет адрес: www.nap.bg 

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

- Министерство на труда и социалната политика 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица № 2  

Телефон: 02 8119 443 

- Агенция по заетостта 

Интернет адрес: https://www.az.government.bg 

Адрес: София 1000, бул. Дондуков № 3 

Телефон: 02 980 87 19 

Е-mail: az@az.government.bg 

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

Интернет адрес: www.gli.government.bg 

Адрес: София 1000, бул. "Дондуков" № 3 
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Телефон: 0700 17 670. 

в) Относно задължения свързани с опазване на околната среда 

      Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до  

17:00 ч.; 

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 63 31; 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/. 
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Образец № 9 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Модернизация на сървър и мрежа за достъп 

до аналитичната апаратура и поддържане на бази данни” 

 

…………………………………………… [наименование на участника],  

представлявано от [трите имена]  

в качеството на [длъжност или друго качество]  

с БУЛСТАТ/ЕИК […],  

със седалище […] и адрес на управление […],  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

1.  В съответствие с условията на възложителя, предлагаме да изпълним, настоящата 

обществена поръчка за цена в размер на: 

 

..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, съответно..................... лв. 

(словом: …………….........……………) с ДДС. 

 

2. Запознати сме с условието, че при несъответствие между посочената цена в цифри и изписаната 

цена с думи, ще се взема предвид изписаната такава с думи. 

 

3. Запознати сме с условието на Обявата за събиране на оферти и Закона за обществените поръчки, 

че участник, чиято цена без ДДС е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на съответните 

предложения (цени без ДДС) в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже как е постигнал 

тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното 

образуване.  

 

Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 
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