


 

О П И С    Н А    П Р Е Д С Т А В Е Н И Т Е    Д О К У М Е Н Т И 

 

Относно: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 

по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

С ПРЕДМЕТ: 

„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ 

по две обособени позиции: за Обособена позиция ……………………. 

№ Описание на документа  Вид на документа 

(копие или оригинал) и 

брой  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Наименование на участника  

Име и фамилия на представителя на участника        

Длъжност  

Подпис __________________________ 

 

Дата: _________________ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение № 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Във възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ 

по две обособени позиции: За Обособена позиция ……………………. 
 

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

/пълно наименование на участника/  

с ЕИК/ код по Булстат ........................................ /или съответно ЕГН за физически лица/,  

със седалище и адрес на управление: ..................................................................................  

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

представляван от ........................................................................................ /трите имена/,  

с ЕГН ................................., в качеството на ......................................................... на участника  

 

  

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ..............................,  

1.  Заявяваме, че желаем да участваме в обявеното от Вас възлагане, чрез събиране на 

оферти с обява, на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на 

Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени 

позиции: За Обособена позиция …………………… като подаваме оферта при условията, 

обявени в документацията за участие и приети от представлявания от мен участник, 

приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до 

изтичане срока на валидност. 

 

 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията 

за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде 

възложена. 
 

 

3. Декларирам, че: 

Притежавам Удостоверение №…………………, валидно до ………….. за вписване в 

ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която 

попада обекта на поръчката. 

 

4. В случай че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при подписването 

на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, удостоверяващи 

декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

5. Приемаме, че срокът на валидност на нашата оферта е до датата, посочена в обявата за 

обществена поръчка. 
 

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

неверни данни в настоящото Заявление. 

 

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

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

Подпис на лицето (и 

печат) 
........................................................................................... 

 





 

 

                                            Приложение № 2  
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………., ЕГН …………………..,                            

(трите имена) 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………………………… 

                                  (длъжност)                              (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ: …………….…, в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на 

Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени 

позиции: за Обособена позиция ……………………. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм осъден/a/ Осъден/а съм 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. 

/невярното се зачерква/ 

2. Не съм осъден/а/ Осъден/а съм с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна. 

                                                           /невярното се зачерква/ 

При наличие на осъждане за горепосочените престъпления участникът посочва:  

- дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването ѝ;  

- срока на наложеното наказание. 

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

                          Мерки за доказване на надеждност (когато е приложимо): 

 Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 

ЗОП, тези мерки се описват по-долу, заедно с посочване наличието на обстоятелството по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, за което се отнасят : 

…………………………………………………………………………………………………...………. 

(Добавят се толкова редове, колкото е необходимо) 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

неверни данни. 

  

       ……………………2019 г.                  Декларатор: ………………………. 

          (дата на подписване)         (подпис и печат) 

 
Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, съгласно 

изискванията на чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с 40, ал. 1 от ППЗОП.
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                                                                                                                                   Приложение № 3  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 54, ал. 1, т. 3 -6 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………., ЕГН …………………..,                            

(трите имена) 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………………………… 

                                  (длъжност)                              (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ: …………….…, в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на 

Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени 

позиции: за Обособена позиция ……………………. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се 

отнася за конкретния участник):  

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

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, но за същите е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; 

1.3. 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, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; 

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

3. По отношение на представлявания от мен участник 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 удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

       4. 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 на компетентен орган, 

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


           Мерки за доказване на надеждност (когато е приложимо): 

         Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 

ЗОП, тези мерки се описват по-долу, заедно с посочване наличието на обстоятелството по 
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чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, за което се отнасят: 

…………………………………………………………………………………………………...……….   

   

(Добавят се толкова редове, колкото е необходимо) 

 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

неверни данни. 
 
 

            ………………2019 г.                      Декларатор: ………………………. 

          (дата на подписване)        (подпис и печат) 

 

Забележка: На основание чл. 192, ал.3 от  ЗОП, когато участникът се представлява 

от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно 

да го представлява.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

                                                                                                                               Приложение № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………., ЕГН …………………..,                            

(трите имена) 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………………………… 

                                  (длъжност)                              (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ: …………….…, в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана 

гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: за Обособена 

позиция ……………………. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще 

използва/няма да използва подизпълнители. (ненужното се зачертава) 

 

2. Подизпълнителите, които ще изпълняват видовете работи от предмета на поръчката и 

съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка, за които не е 

налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, са както следва: 

Подизпълнител 

(наименование и 

ЕИК/Булстат/ЕГН) 

Видове работи от предмета на 

поръчката, които ще се 

предложат на подизпълнителя 

Съответстващ на 

посочените работи дял от 

стойността на 

обществената поръчка 

(%) 

   

   

3. Посочените подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните изисквания 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

4. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като 

за свои действия, бездействия и работа. 

5. Отговорността за изпълнение на договора за обществената поръчка е изцяло моя. 

 

     Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 

 

 

Дата: ....................                                      ДЕКЛАРАТОР:……………….. 

                                                                                                          (подпис и печат) 

 





                                                                                                                                                           

Приложение № 4.1  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

Подписаният/ата ……………………………………………………., ЕГН …………………..,                            

(трите имена) 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………………………… 

                                  (длъжност)                              (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ: …………….…, в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана 

гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: за Обособена 

позиция ……………………. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Съгласието на представляваното от мен лице – търговско дружество, едноличен 

търговец, юридическо лице с нестопанска цел (вярното се подчертава) да участва като 

подизпълнител на ........................................ (наименование на участник) в обществена поръчка 

с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. 

Елхово“ по две обособени позиции: за Обособена позиция ……………………. с дял на 

участие ................, като работата ще обхваща следните дейности: 

……………………………………………… (посочва се конкретната част от предмета на 

поръчката). 

2. Няма да превъзлагам една или повече от дейностите, които са включени в предмета на 

договора за подизпълнение.  

3. Приемам, в съответствие с чл.66, ал.3 от Закона за обществените поръчки, 

определеният изпълнител да сключи договор за подизпълнение с представлявания от мен 

подизпълнител, посочен в офертата за изпълнение на обществената поръчка. 

         4. Запознат съм, че съгласно чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, давайки 

съгласието си за участие като подизпълнител в настоящото възлагане на обществена поръчка 

и предвид участието ми като подизпълнител, не мога да представя самостоятелна оферта за 

изпълнение на поръчката. 

 

       Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 

 

               

Дата: ....................                                       ДЕКЛАРАТОР :……………….. 

                                                                                                          (подпис и печат) 
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                              Приложение № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 65, ал. 3 и 4 от ЗОП  

Подписаният/ата ……………………………………………………., ЕГН …………………..,                            

(трите имена) 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………………………… 

(длъжност)                              (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ: …………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия 

„Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: за Обособена позиция 

……………………. 

ДЕКЛАРИРАМ, че: .  

 

1. Съм запознат/а с всички документи, свързани с участието в процедурата за възлагане с 

горепосочения предмет. 

2. Съм съгласен/а да бъда посочен/а като трето лице на Участник …………., като му предоставям 

следния ресурс във връзка с доказване на съответните критерии за подбор: ……………. 

3. За мен не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, във връзка с което 

прилагам необходимите декларации. 

4. Се задължавам да работя в съответствие с предложението на участника за качественото 

изпълнение на обществената поръчка.  

5. Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, 

свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.  

 

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

чл.313 от НК. 

 

 

             

Дата: ....................                                       ДЕКЛАРАТОР :……………….. 

                                                                                                          (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apis://Base=NORM&DocCode=40377&ToPar=Art51а&Type=201/




Приложение № 6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

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

                                                                     (трите имена) 

с данни по документ за самоличност ......................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаванета), с адрес: 

................................................................................., представляващ/а ................................................... 

(наименование на фирмата-участник в избора на изпълнител на обществената поръчка), ЕИК 

..................., седалище и адрес на управление: .........................................., в качеството ми на 

.................... (длъжност във фирмата-участник), 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Приемам условията в проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. 

Елхово“ по две обособени позиции: за Обособена позиция ……………………. 

 

 

 

 

 

Дата: ....................                                       ДЕКЛАРАТОР :……………….. 

                                                                                                          (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  Приложение № 7 

   

   

СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1) 

 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………., ЕГН …………………..,                            

(трите имена) 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………………………… 

                                  (длъжност)                              (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ: …………….…, в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана 

гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: за Обособена 

позиция ……………………. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Следния списък на извършени дейности по строителство, идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка и изпълнени от участника през последните 5 (пет) години, считано от 

датата на подаване на офертата: 

 

№ 

ред 

Вид и място на 

изпълненото 

строителство (кратко 

описание на изпълнените 

СМР)  

Стойност/цена 

(без ДДС) и 

обем на 

изпълненото 

строителство 

Дата на 

приключване 

изпълнението на 

строителството  

Лице, за което е 

изпълнено 

строителството  

 

     

     

     

     

     

     

          

 

           Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 

 

 

Дата: ....................               ДЕКЛАРАТОР:………………..

                                                                (подпис и печат)  

 

 

 

 

 

 

 





Приложение № 8 

 

СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПОРЪЧКАТА 

 

 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………., ЕГН …………………..,                            

(трите имена) 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………………………… 

                                  (длъжност)                              (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ: …………….…, в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана 

гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: за Обособена 

позиция ……………………. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 За изпълнението на обществената поръчката ще осигуря следните технически лица: 

 

№ по 

ред 

Имена Образование /посочване на 

номер на диплома/ 

   

   

   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Приложение № 9 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ 

С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

от ....................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

и подписано................................................................................................................................ 

 

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

(трите имена и ЕГН) 

 

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

(на длъжност) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 

.............................................................; 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 1. След запознаване с условията и изискванията за участие в обществената поръчка, 

както и с характеристиките на предмета на поръчката, отразени в Техническата спецификация, 

с настоящото Ви отправяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. 

Елхово“ по две обособени позиции: за Обособена позиция ……………………. 

 2. Заявяваме, че ще изпълним предмета на обществената поръчка качествено и при 

спазване на съответните професионални стандарти и изисквания и в пълно съответствие с 

условията на Възложителя, описани документацията за Обществената поръчка, включваща 

техническата спецификация и приложения Проект на договор. 

 

3. Гарантираме отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени 

скрити дефекти в изпълнените от нас строително-ремонтни и монтажни работи по предмета на 

поръчката в рамките на предложените в т. 7 по-долу гаранционни срокове. 

 

4. Предлаганият от нас срок за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на 

поръчката е …………….(словом: …………..) календарни дни и започва да тече от датата 

следваща датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя. 

 

 (Предложеният срок за изпълнение следва да не е по-дълъг от 30 календарни дни. 

Възложителят може да отстрани участник, поради несъответствие на офертата с 

изискванията от документацията за участие. ) 

 

5. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е до датата, посочена в обявата 

за обществена поръчка. 

 

6. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

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

 

 7. Гаранционни срокове за строителните дейности, съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 





и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти. 

 

    8. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:  

 8.1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификаци и  изискванията на възложителя …………………………………………………; 

 

 

ВАЖНО!!!  

Участниците, чиито предложения не отговарят на предварително обявените условия и 

минималните изисквания в Техническата спецификация на възложителя, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 

 

 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

      [име и фамилия] 

                                                                                 [качество на представляващия участника] 

 

                                         

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

     Приложение № 10.1 
 

            

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от ....................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

и подписано от ............................................................................................................................. 

(трите имена и ЕГН) 

 

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

(на длъжност) 

 

с ЕИК/БУЛСТАТ/: ..........................................; 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА 

 

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и 

спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: 

„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ 

по две обособени позиции: за Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на 

физкултурен салон“  

 1. Общата цена, която предлагаме е в размер на …………………………………… 

лева (словом:………………..) без ДДС с включени непредвидени разходи и …………….. 

лева (словом:………………..) с ДДС с включени непредвидени разходи  

         Гарантираме, че в нашата цена сме включили всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

         Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на 

проекто-договора. 

         Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово 

предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане 

в сила на договор. 

2. В предложената обща цена е включена и стойността на опция за ………%  

непредвидени разходи, до който размер Възложителят може, при възникване на 

необходимост, да възложи изпълнението на непредвидени количества и/или видове работи. 

При невъзникване на непредвидени работи сумата за непредвидени разходи не се дължи. 

3. Предложените цени, в т.ч. стойността на непредвидените разходи се определят при 

прилагане на следните елементи на ценообразуване: 

3.1. Разходи за изпълнение: 

- часова ставка за труд                                  ……………. (словом ……….) лв./час 

- допълнителни разходи върху труда   ……………. (словом ……….)  %; 

- допълнителни разходи за механизация   ……………. (словом ……….)  %; 

- доставно-складови разходи               ……………. (словом ……….)  %; 

- печалба                  ……………. (словом ……….) - не повече от 

10 %. 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата 

на сключване на Договора ние се задължаваме да представим: 





4. Гаранция за изпълнение по договора в размер на 5 % от предложената обща цена 

без ДДС. 

 

Забележка:  
1. Предложената обща цена без ДДС не може да надвишава прогнозната стойност по 

обособената позиция, в противен случай участникът се отстранява от участие. 

2. В случай на несъответствие между цената, изписана цифром, и цената, изписана 

словом, за вярна се приема посочената словом цена. 

3. Предлаганите от участника единични и обща цени, трябва да бъдат посочени в 

български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая и без включен 

ДДС. Те трябва да включват всички разходи, свързани с пълното и качествено 

изпълнение на поръчката, вкл. административни, транспортни и режийни разходи, 

разходи за доставки, работна ръка, печалба и др. 

4. За всички видове СМР се представят анализи съгласно УСН, ТНС на хартиен носител, 

отговарящи на съответния ценоразпис. При неупоменати в ценоразписа видове 

работи, в графа "шифър" - да се попълва номера на съставения анализ. При всяко 

несъответствие между единичната и калкулираната анализна цена, в предложените 

общи или единични цени, при допусната аритметична или техническа грешка или при 

непосочена единична цена в Ценовото предложение на видовете СМР, участникът се 

отстранява от участие в процедурата. 

 

 Приложение: КСС – Приложение 10.1А на хартиен носител. 

 

    

Дата:_____________                                                   Подпис и печат ________________ 

 

 

Важно! При открити аритметични грешки в предложенията на участниците, които се 

отразяват върху окончателното предложение на участника и влияят на процеса на 

оценяване участниците се отстраняват от обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

     Приложение № 10.2 
 

            

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от ....................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

и подписано от ............................................................................................................................. 

(трите имена и ЕГН) 

 

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

(на длъжност) 

 

с ЕИК/БУЛСТАТ/: ..........................................; 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и 

спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет:  

„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ 

по две обособени позиции: за Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и 

фоайета на 1ви етаж“ 

 1. Общата цена, която предлагаме е в размер на …………………………………… 

лева (словом:………………..) без ДДС с включени непредвидени разходи и …………….. 

лева (словом:………………..) с ДДС с включени непредвидени разходи  

         Гарантираме, че в нашата цена сме включили всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

         Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на 

проекто-договора. 

         Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово 

предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане 

в сила на договор. 

2. В предложената обща цена е включена и стойността на опция за ………%  

непредвидени разходи, до който размер Възложителят може, при възникване на 

необходимост, да възложи изпълнението на непредвидени количества и/или видове работи. 

При невъзникване на непредвидени работи сумата за непредвидени разходи не се дължи. 

3. Предложените цени, в т.ч. стойността на непредвидените разходи се определят при 

прилагане на следните елементи на ценообразуване: 

3.1. Разходи за изпълнение: 

- часова ставка за труд                                  ……………. (словом ……….) лв./час 

- допълнителни разходи върху труда   ……………. (словом ……….)  %; 

- допълнителни разходи за механизация   ……………. (словом ……….)  %; 

- доставно-складови разходи               ……………. (словом ……….)  %; 

- печалба                  ……………. (словом ……….) - не повече от 

10 %. 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата 

на сключване на Договора ние се задължаваме да представим: 





          4. Гаранция за изпълнение по договора в размер на 5 % от предложената обща цена 

без ДДС. 

 

Забележка:  
5. Предложената обща цена без ДДС не може да надвишава прогнозната стойност по 

обособената позиция, в противен случай участникът се отстранява от участие. 

6. В случай на несъответствие между цената, изписана цифром, и цената, изписана 

словом, за вярна се приема посочената словом цена. 

7. Предлаганите от участника единични и обща цени, трябва да бъдат посочени в 

български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая и без включен 

ДДС. Те трябва да включват всички разходи, свързани с пълното и качествено 

изпълнение на поръчката, вкл. административни, транспортни и режийни разходи, 

разходи за доставки, работна ръка, печалба и др. 

8. За всички видове СМР се представят анализи съгласно УСН, ТНС на хартиен носител, 

отговарящи на съответния ценоразпис. При неупоменати в ценоразписа видове 

работи, в графа "шифър" - да се попълва номера на съставения анализ. При всяко 

несъответствие между единичната и калкулираната анализна цена, в предложените 

общи или единични цени, при допусната аритметична или техническа грешка или при 

непосочена единична цена в Ценовото предложение на видовете СМР, участникът се 

отстранява от участие в процедурата. 

 

 Приложение: КСС – Приложение – 10.2А на хартиен носител. 

    

 

Дата:_____________                                                   Подпис и печат ________________ 

 

 

 

Важно! При открити аритметични грешки в предложенията на участниците, които се 

отразяват върху окончателното предложение на участника и влияят на процеса на 

оценяване участниците се отстраняват от обществената поръчка. 

 

 


