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Раздел VIII. Образци: 

 

Образец  № 1 – Опис на представените документи 

Образец  № 1а - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Образец № 1б – Декларация по чл. 10 т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП) 

Образец № 1в - Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно  чл. 102, 

ал. 1 от ЗОП, подписана от участника /не е задължителна/   

Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

Образец № 3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата; 

Образец № 5 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд; 

Образец № 6– Ценово предложение 
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Образец № 1 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

№ 

 

Наименование на документа 

№ на листа 

на 

представен

ите 

документи  

от ..... до ..... 

І. Папка № 1 „Заявление за участие”  

1. Опис на представените документи (по образец)  

2.  ЕЕДОП (по образец) в електронен вид, съгласно указанията на АОП  

3.  Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е 

приложимо) 

 

4. Договор за обединение, както и документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП (в 

случай, че участникът е обединение) 

 

5. Декларация по чл. 10, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(по образец) 
 

6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (по образец) (ако е 

приложимо) 

 

ІІ.  Папка № 2 „Оферта”  

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител (ако е приложимо) 

 

1.2. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор (по образец)  

1.3. Декларация за срока на валидност на офертата (по образец)  

1.4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд 

 

1.5. Друга информация и документи по преценка на участника  

2. Плик „Предлагани ценови параметри”  

2.1. Ценово предложение на участника (по образец)  

[дата] 

ПОДПИС И ПЕЧАТ 

[име и фамилия][качество на представляващия участника 
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ОБРАЗЕЦ № 1б 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 10 т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

Долуподписаният/ата:........................................................................................... 

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ............................................... 

вписано в регистъра при .................................................... участник в процедура по Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на 

външен екип за управление за осъществяване на дейности по управление на проект за 

създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и 

отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

действителен собственик по смисъла на чл.10, т. 2 от ЗМИП на горепосоченото юридическо 

лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:  

 .........................(име, презиме, фамилия..................................................... 

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

гражданство ..............................., документ за самоличност ............................ 

 .........................(име, презиме, фамилия) .................................................... 

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

Гражданство ................................, документ за самоличност .......................... 

* добавят се допълнително редове в зависимост от броя лица - действителни 

собственици 

 

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

деклариране на неверни обстоятелства.  

 

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

(подпис) 
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ОБРАЗЕЦ № 1в 

 

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 процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на 

дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност 

„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични 

растения за иновативни биоактивни продукти“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. да се счита 

за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с оглед на което не бихме желали 

същата да бъде разкривана от Възложителя. 

*Внимание! Участниците не могат да се позовават на конфиденционалност по 

отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

 

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

(подпис) 
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ОБРАЗЕЦ№ 2 

ДО:  Директор на  

Институт по Органична химия с Център по 

Фитохимия – БАН 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейности по 

управление на проект за създаване на Център за компетентност „Устойчиво 

оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за 

иновативни биоактивни продукти“ 

 

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

(пълно наименование на участника) 

представляван от .................................................................................................................  

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

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

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

ЕИК/ БУЛСТАТ: ...................................................................................................................  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на 

дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност 

„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични 

растения за иновативни биоактивни продукти“, като декларираме следното:  

 1. Запознати сме с условията и изискванията за участие в настоящата обществена 

поръчка. 

 2. Ще извършим услугата, предмет на поръчката съгласно всички изисквания на 

Възложителя, представени в Техническата спецификация  и документацията за участие. 

 3. Ще изпълним поръчката в съответствие с всички условия и изисквания на 

Административния договор, сключен с УО на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020, Ръководството за изпълнение на административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 
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развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 г., както и приложимото национално и европейско законодателство. 

4. Заявявам, че в съответствие с Техническата спецификация, отговаряме на 

изискванията към минималното съдържание на техническото предложение, както следва: 

4.1. ........................................................................................................................................... 

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

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

(Моля, опишете тук, или в нарочен документ, приложен към Техническото 

предложение: организацията на ключовия екип, вкл. посочване на функциите и 

отговорностите на отделните ключови експерти с оглед изпълнение на задачите и 

дейностите, описани в Техническата спецификация, начините за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координацията и съгласуването на дейностите между 

външния екип и вътрешния екип за управление, необходими за качествено и срочно 

изпълнение на възложената услуга). 

4.2.................................................................................................................................................. 

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

(Моля, посочете дали прилагате индикативен план-график за изпълнение с описание на 

дейностите на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при изпълнение на 

дейностите и при възлагане на конкретни заявки от страна на Възложителя). 

5. Прилагаме/ не прилагаме  Концепция за организация на персонала и цялостното 

изпълнение на задачите, както и за предприетите мерки за контрол и организация за 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. (вярното се подчертава)  

 6. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 

коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата спецификация 

и настоящата оферта. 

 7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще представим всички 

документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и 

документацията за участие, в посочения от възложителя срок. 

 

Дата:…………2019 г.   С УВАЖЕНИЕ:  

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

(подпис на лицето, представляващо участника) 

…………………………………………………………………… 

(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

…………..………………………………………………………. 

(качество на лицето, представляващо участника) 
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ОБРАЗЕЦ № 3 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по чл. 39, ал.3, т. 1, буква „в” от ППЗОП 

 

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 процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на 

дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност 

„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични 

растения за иновативни биоактивни продукти“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Запознат/а съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемам 

го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, 

ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за 

участие, в законоустановения срок. 

 

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

неверни данни. 

 

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

(подпис) 
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ОБРАЗЕЦ № 4 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г” от ППЗОП 

 

 

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 процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на 

дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност 

„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични 

растения за иновативни биоактивни продукти“. 

 

С подаване на настоящата оферта декларирам съгласнието си валидността на нашата 

оферта да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

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

(подпис) 
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ОБРАЗЕЦ №5 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д” от ППЗОП 

 

 

От ............................................................................................................................................ 

[наименование на участника].................................................................................., 

СБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],  

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

[трите имена] 

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

[длъжност, или друго качество] 

участник в процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на 

дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност 

„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични 

растения за иновативни биоактивни продукти“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

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

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

 

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

неверни данни. 

 

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

(подпис) 
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ОБРАЗЕЦ №6 

ДО:  Директор на 

Институт по Органична химия с Център по 

Фитохимия – БАН 

 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

От: .......................................................................................................................................... 

(пълно наименование на участника) 

представляван от ................................................................................................................. 

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

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

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

ЕИК/ БУЛСТАТ: ................................................................................................................... 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото, Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване 

на дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност 

„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични 

растения за иновативни биоактивни продукти“. 

І. След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на 

Възложителя и спецификата на възлаганата услуга, предлагаме да изпълним обществената 

поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия: 

Цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 

…………………..(словом………….) лева без ДДС, ДДС в размер на …………. 

(словом………..) или обща стойност от ……………….(словом......................) лева с 

включен ДДС. 

II. Посочената цена е окончателна и включва всички необходими и присъщи разходи 

за професионалното, качествено и срочно изпълнение на поръчката, в т.ч. стойността на 

услугата, разходи за възнаграждение на членовете на екипа за изпълнение на поръчката, 

осигуровки и др. разходи за екипа, както и всички разходи за техническото осигуряване на 

дейностите, предмет на услугата – оборудване (компютри, принтери, скенери), помещения 

за работа, както и други консумативи, необходими за изпълнение на дейността, които са от 

значение за точното, пълно, качествено и срочно изпълнение на видовете дейности, предмет 

на поръчката във вид и обем съответстващ на изискванията на възложителя. 
 

..........................2019 г.   ПОДПИС: ……….............................. 

(дата на подписване)  (име, фамилия и длъжност на представляващия 

участника) 

 

*Евентуални грешки и/или неточности могат да доведат до отстраняването на 

участника от процедурата. 

**Несъответствието между посочените с цифри и изписаните с думи цени е 

основание за отстраняване на участника. 

http://www.eufunds.bg/

