Образец
№1
ОФЕРТА
от "..........…….......................……………………………………………………."
представлявано от ……………………………………………………….…..….
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
„Доставка на скъпо струващи медицински изделия”

с предмет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
След като се запознах с условията на Възложителя за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка за доставка на скъпо струващи медицински изделия
за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД заявявам следното:
Приемам всички условия и изисквания, отразени в предоставената документация и
желая да участвувам в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена
поръчка за доставки на скъпо струващи медицински изделия.
Представляваното от мен дружество е регистрирано ......................... .............. и e
специализирано в.....................................
Настоящата оферта е валидна за срок от .... /../ дни, считано от крайния срок за
отваряне на офертата.
Декларираме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме / ще ползваме
подизпълнители с процентно участие, както следва:.
.........................................................................................................................
Приемам представената от мен фирма да доставя скъпо струващи медицински
изделия за нуждите на „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД за срок от една година
съгласно техническата спецификация.
Приемам изцяло предложения проекто-договор.
Доставките ще извършваме при следните условия:
1.Условия на плащане:
Начин на плащане .................................................;
Срок на отложено плащане ...............................дни /60 дни/ от издаване на фактура;
2. Срок за доставка на заявените количества ................/часа/. При спешни
случаи заявените количества се доставят до 1 (един) час след заявка по телефон
или факс.
2. Гаранции за неизменяемост на цените през целия договорен период
3. Други предлагани условия ......................................................................
Предлагаме единични цени в лева без ДДС съгласно приложена ценова оферта на
хартиен и магнитен носител в отделен запечатан плик съгласно изискванията на
документацията.

дата.................
гр.....................

С УВАЖЕНИЕ: ……………………
подпис / печат

Образец №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.
Наименование
на
участника
___________________________________________________
2.
Трите имена на управителя

:

___________________________________________________
3.
Юридическа форма: : ________________________________________________
4.
Фирмата
се
представлява
от
трите
имена
и
ЕГН/ :
__________________________________
4.

Седалище: ___________________________________________________п.к

6.
Адрес
на
__________________________________________п.к._____________
7.Телефон:
_________________________
________________________________________

управление:

Fax:

8.GSM:
____________________________
_______________________________________

e-mail

9. ЕИК №__________________________________________________
9.ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН
№
ДДС___________________________________________

ПО

10. Обслужваща банка
Име: ..........................................
IBAN __________________________________________________________

Дата ______________
печат______________

Подпис,

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП
относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП
Долуподписаният/ата ………………...........................................................................
ЕГН .................................. л.к. №....................................., изд. на ......................, от
....................................,в
качеството
си
на............................................................................/управител, директор и др./ на
“........................................................................……........................................……….”,
със
седалище
и
адрес
на
управление
....................................................................................................., ЕИК..............................
и във връзка с избор на изпълнител при провеждане на открита процедура за възлагане
на обществена поръчка – „Доставка на скъпо струващи медицински изделия” за
нуждите на “ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД .

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл.
3, ал. 2.
2. Не съм обявен в несъстоятелност и едставляваното от мен дружество не е
обявено в несъстоятелност;
3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове /за представителите на ЮЛ/ и
Представляваното от мен дружество не е в производство по ликвидация и не се намира
в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган /ако имам - допуснато е разсрочване или отсрочване на
задълженията/, нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване
съгласно законодателството на държавата, в която съм установен /за представителите на
юридически лица/ и представляваното от мен юридическо лице няма задължения по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /ако

имам - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията/, нямам задължения
за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която е установено ЮЛ;
5. .Не съм в открито производство по несъстоятелност, както и не съм сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския
закон /за представителите на ЮЛ/. Представляваното от мен ЮЛ не е в открито
производство по несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон /само ако изискването е предвидено от
възложителя.
6. Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
8. Не съм осъден с влязла в сила присъда, а ако съм – съм реабилитиран за
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и
безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите
права на работниците;
9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
10. Не съм свързано лице* с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в „ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ’ ЕАД, гр. София, съгласно чл. 47, ал.5, т.1 от
ЗОП;
11. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и представляваното от мен
ЮЛ не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя
възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
При подписване на договора за обществена поръчка ще предоставя документи
от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните
обстоятелства.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на
обстоятелства, изискуеми по силата на закон.
ДЕКЛАРАТОР:…………………
…
/трите имена, подпис/

Забележка:
 Попълва се от участника* в процедурата или представляващия/те го по актуална/търговска
регистрация, когато е ЮЛ. Когато кандидатът или участникът е ЮЛ, се подава една декларация,
подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя.

 Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП задължени да представят настоящата декларация са следните
лица:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

При събирателно дружество – всички съдружници, които управляват и представляват
дружеството съгласно дружествения договор.
При командитно дружество – неограничено отговорните съдружници, които управляват и
представляват дружеството;
При дружество с ограничена отговорност – управителя/ите, а при еднолично дружество с
ограничена отговорност – едноличният собственик на капитала и/или управителя, а ако
собственикът е юридическо лице - неговият ръководител или управител.
При акционерно дружество – членовете на съвета на директорите, съответно на
управителния съвет, овластени съгласно устава да представляват дружеството.
При командитно дружество с акции – изпълнителният/ните член/ове на съвета на
директорите, на които е възложено управлението на дружеството.
При едноличен търговец – за физическото лице търговец;
Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които
представляват кандидата или участника
Във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е назначен и
прокурист/и – от прокуриста/ите на дружеството; за чуждестранни лица с повече от един
прокурист, декларацията се подава от прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България.

** Забележка: Съгласно § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки: "Свързани лица" са роднини по права линия без ограничение, роднини по съребрена линия до
четвърта степен включително, роднини по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или
лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници; лицата, едното от които
участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от
5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица
дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което
упражнява правата на държавата, съответно общината в това дружество, 24. "Свързано
предприятие" е предприятие: което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или върху
което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или което може да
упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или което заедно с възложител
по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56,ал. 1,т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният........................................................................................................................
....................
с
адрес:............................................................................................................................................
.................
лична карта №......................, изд. на ........................от МВР –
гр................................................................
в качеството си на
..........................................................................................................................................
на
.......................................................................................................................................................
..............
със седалище и адрес на
управление:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................
вписано в АП – ЕИК
с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:
Че ще използвам /няма да използвам подизпълнител при изпълнение на
обществената поръчка за „Доставка на скъпо струващи медицински изделия”
Делът на изпълнител е ..................................%
Делът на подизпълнител е .............................%
Вида на извършените от изпълнител работи е: ....................................
Вида на извършените от подизпълнител работи е: ....................................
Известна ми е отговорността , която нося по чл.313 от НК .

Дата:..........................
Декларатор...............................
(имена, подпис и печат)

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният........................................................................................................................
...................
с
адрес:............................................................................................................................................
.................
лична
карта
№......................,
изд.
на
........................от
МВР
–
гр................................................................
в
качеството
си
на
..........................................................................................................................................
на
.......................................................................................................................................................
...............
със
седалище
и
адрес
на
управление:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................
вписано в АП – ЕИК
с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:
Че
съм
съгласен
да
бъда
.............................................................................................
Делът ми на подизпълнител е .............................%

подизпълнител

Вида на извършените от мен работи е: ....................................%

Известна ми е отговорността , която нося по чл.313 от НК .

Дата...................................
.............................

Декларатор:

на

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал..1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният........................................................................................................................
................
в
качеството
си
на
......................................................................................................................................
на
.......................................................................................................................................................
..........
със
седалище
и
адрес
на
управление:.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............
вписано в АП – ЕИК
с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Че приемам условията в проекта на договора по процедура за „Доставка на
скъпо струващи медицински изделия” за нуждите на „Първа МБАЛ София” ЕАД.
Известна ми е отговорността , която нося по чл.313 от НК .

Дата................................
..............................

Декларатор:

Образец 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП

Долуподписаният/-ната …………………........................................................................,
с ЕГН..................................., в качеството си на .......................................................... на
………………………………………………………….ЕИК/
код
по
БУЛСТАТ
………………….
(наименование на участника)
със
седалище
и
адрес
на
управление:
………………………………………………………………
- участник в обществена поръчка с предмет: “Доставка на скъпо струващи медицински
изделия” за нуждите на „Първа МБАЛ - София” ЕАД
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

За периода от 2011г, 2012 и 2013 г., представляваното от мен дружество е
извършвало доставки сходни с предмета на обществената поръчка:
Предмет
на
Дата
на Период
на
доставките (кратко
Контрагент
Стойност
на
доставката
изпълнение
описание)
доставката
1
2
3
4
5
1. ...........
2. ..........
3. ..........

Опис на доказателствата , приложени към настоящия списък:
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за
посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства.

Дата:...........................г.

Декларатор:...............................
(подпис и печат)

Образец №8
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Подписаният:……………………………………………………………………………
/ трите имена/
Данни по документ за самоличност ..............................................................................
…………………………………………………………………...................................…
/ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/
в качеството си на ………………………………………………………..................…,
/длъжност и/или представителство/
На
участник:…………....………………………………………………………………
процедура с предмет „Доставка на скъпо струващи медицински изделия”,
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано
предприятие по смисъла на § 1,т.23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки с друг участник в процедурата.
2.Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен
случай, документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не
предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите
участници в процедурата.
Известна ми е наказателната отговорност, по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:………………
Декларатор…………………
/подпис и печат /

* попълва се от лица, които участват в процедурата за възлагане на
обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници,
членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица.

