Образец №1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез изпращане на
покана до определени лица, с предмет: "Доставка на учебни комплекти и учебници за
безвъзмездно ползване през учебната 2018/2019г. за учениците от III-ти и VII-ми клас в
ОУ”Йордан Йовков”-Ямбол” по обособени позиции: за Обособена позиция
……...……………………..………………...…………………………………………………
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефони:
Факс:
E-mail адрес:
Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за
всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или
поотделно (невярното се зачертава) от
изброените лица:

Регистрация по ЗДДС:
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС,
указва това в полето)
Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:……………………………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:......................................
1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети
от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет "Доставка на учебни комплекти и
учебници за безвъзмездно ползване през учебната 2018/2019г. за учениците от III-ти и VIIми клас в ОУ”Йордан Йовков”-Ямбол”
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за
участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде
възложена.
3. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще ползваме
следните подизпълнители: (относимото се подчертава)
1) ...............................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/ЕГН:
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):
2) ...............................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/ЕГН:
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок
от Възложителя.

Дата
Подпис на лицето, печат

________/ _________ / ______

Име и фамилия
Длъжност

__________________________
_________________________
__________________________

Образец №2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящата оферта е подадена от ………………………………….…………………………..
……………...………………….…………………………………………………….…………..……
(наименование на участника)
и подписано от …………..…...……………………………………………………………………..
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ……………….………………………………….……………...........................
Уважаеми членове на Комисията,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: "Доставка на учебни
комплекти и учебници за безвъзмездно ползване през учебната 2018/2019г. за учениците от
III-ти и VII-ми клас в ОУ”Йордан Йовков”-Ямбол” за Обособена позиция
……...……………………………………………., при условията, посочени в документацията и
приети от нас без възражения.
2. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 90 (деветдесет) календарни,
считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
3. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към
документацията за обществена поръчка.
4. Предлагаме срок за изпълнение на предмета на поръчката: …….. (…….………) календарни
дни, считано от получаване на заявка от страна на възложителя, но не по-късно от
………...2018 г.
5. Изпълнението на доставката съответства на изискванията на действащата нормативна уредба
относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни помагала.
6. Доставяните учебници и учебни помагала съответстват на утвърдените и одобрени от МОН
списъци с учебници и учебни помагала, които ще се ползват през учебната 2017/2018 г.
7. Доставените учебници и учебни помагала са нови, неупотребявани и надлежно
окомплектовани.
8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
условията, посочени в поканата и документацията.
Дата
Подпис на лицето, печат

________/ _________ / ______

Име и фамилия
Длъжност

__________________________
_________________________
__________________________

Образец №3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: "Доставка на учебни комплекти и учебници за
безвъзмездно ползване през учебната 2018/2019г. за учениците от III-ти и VII-ми клас в
ОУ”Йордан
Йовков”-Ямбол”
за
Обособена
позиция:
………………………………………………………………………………
ОТ:........................................................................................................................................................
(наименование на участника )
с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...
IBAN сметка.......................................................................................................................................
BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ...............................................................................................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: "Доставка на учебни комплекти и учебници за безвъзмездно
ползване през учебната 2018/2019г. за учениците от III-ти и VII-ми клас в ОУ”Йордан
Йовков”-Ямбол”
за
Обособена
позиция
..………………………...……………………………………………………..
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност),
както следва:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева с ДДС
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Посочената обща цена е формирана от сумата на единичните цени на отделните
учебници и учебни помагала, заявени от Възложителя.
Цената на учебниците и учебните помагала не трябва да надвишава цените,
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.
- Срок за плащане: 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и съставяне на приемопредавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема
предвид изписаното с думи.
Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни
помагала, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи,
франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други
разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на
Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.

Дата
Подпис на лицето, печат

________/ _________ / ______

Име и фамилия
Длъжност

__________________________
_________________________
__________________________

Образец №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Долуподписаният …………………………………………………………………………, с
ЕГН ………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на ……………………………………................................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: "Доставка на учебни комплекти и учебници за
безвъзмездно ползване през учебната 2018/2019г. за учениците от III-ти и VII-ми клас в
ОУ”Йордан
Йовков”-Ямбол”
Обособена
позиция:
………………………………………………………………………………”
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. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна.
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или
т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
(невярното се зачертава)
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Задължавам се да уведомява възложителя за всички настъпили
горепосочените обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ………………. г.

промени

Декларатор: ……………………….
(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

в

Образец №5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
Долуподписаният …………………………………………………………………………, с
ЕГН ………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на ……………………………………................................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: "Доставка на учебни комплекти и учебници за
безвъзмездно ползване през учебната 2018/2019г. за учениците от III-ти и VII-ми клас в
ОУ”Йордан
Йовков”-Ямбол”
за
Обособена
позиция:
………………………………………………………………………………”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. 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 представлявания от мен участник или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която представлявания от мен участник е установен, но е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в
сила
(невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
4. 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 декларираните
по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Дата: ………………. г.

Декларатор: ……………………….
(подпис, печат)

Забележка: На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата, които представляват участника.
Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в
официален превод.

Образец №6
Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява,
че ще ползва подизпълнители. Подава се от всеки подизпълнител, в случай, че са повече от
един.
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
От:.................................................................................................................................................
/име на представляващия подизпълнителя/
ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................
в качеството ми на:.....................................................................................................................
на...................................................................................................................................................
(наименование, фирма на подизпълнителя)
Седалище и адрес на управление:.............................................................................................
БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................
телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........
Декларирам, че:
1. От името на представлявания от мен подизпълнител:
………………………………………………………………………………………………………
(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)
изразявам
съгласието
си
да
участваме
като
подизпълнител
на
…………………………………………………………………………………………………...……
(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на учебни комплекти и
учебници за безвъзмездно ползване през учебната 2018/2019г. за учениците от III-ти и VIIми
клас
в
ОУ”Йордан
Йовков”-Ямбол”
за
Обособена
позиция:
……………………………………………………………..…”
2.
Дейностите,
които
ще
изпълняваме
като
подизпълнител,
са:
…………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя)
3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата: ………………. г.

Декларатор: ……………………….
(подпис, печат)

Образец №7

Д Е К Л А РАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици
във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Доставка
на учебни комплекти и учебници за безвъзмездно ползване през учебната 2018/2019г. за
учениците от III-ти и VII-ми клас в ОУ”Йордан Йовков”-Ямбол” за Обособена позиция:
………………………………………………………………………………”
Долуподписаният/-ната/
............................................................................................, с ЕГН
..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се
длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр.
изпълнителен директор, управител или др.)
на ………………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)
с
ЕИК
…………………………,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
...................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с
(ненужното се зачертава)
преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………….….
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в
(ненужното се зачертава)
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,
вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата,…………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис и печат)

Образец №8
ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП
Указание: Декларацията се подписва от лице, което представлява участника - това може да бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във
връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява участника (упълномощено лице). В случай, че комисията за
провеждане на процедурата установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички участниц и, които са
свързани лица.

Долуподписаният/ната
.............................................................................................................................,
с ЕГН................................, издадена на ................./ ………………...……г. от
......................................
в качеството ми на ............................................................................................................................
(посочете длъжността, качеството)
на ..............................................................................................................................................................,
(посочете наименованието на участника, подизпълнител, съдружник в обединение, трето
лице)
с ЕИК: …………….…….., актуален телефон: ………......………......факс: …………………….;
В съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет
"Доставка на учебни комплекти и учебници за безвъзмездно ползване през учебната
2018/2019г. за учениците от III-ти и VII-ми клас в ОУ”Йордан Йовков”-Ямбол”
декларирам, че представляваният от мен………………………………………………………..
(наименование на участника)
не е свързано лице с участник в процедурата/позиция № ………………..
(подчертава се вярното)
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Когато
обществената поръчка има обособени позиции, условието се прилага отделно за всяка от
обособените позиции. Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са
свързани лица.
„Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
§ 1, т. 13 „Свързани лица” са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен
включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
§ 1, т. 14 „Контрол” е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от
броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган
на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на

юридическо лице.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните
по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.
....………………………
(трите имена и подпис)

……………..
(дата)

