
   Образец №1 

ОФЕРТА 

 

От  ..........................................................................................................................  /наименование на 

търговеца /  

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

............................................................................................тел./факс..................................... 

Електронна поща: ..................................... с ЕИК /Булстат/ № ........................................................  

представлявано от ....................................................................................................., 

ЕГН.........................., притежаващ лична карта №............................, издадена на ....................... 

от МВР – гр. ...................................... с постоянен адрес:.................................................. 

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

в качеството си на......................................................./едноличен търговец, Управител, 

Изпълнителен директор или др.представител/,     
             
            за участие в обществена поръчка за събиране на оферти с обява, на стойност по 

чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:  „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими 

компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с 

необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект 

„Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със 

седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

  
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

  1. С настоящето, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  по  ОБОСОБЕНА/И 

ПОЗИЦЯ/И № ............................................. (посочват се с думи и цифри) 

 2. Декларирам, че сме запознати с условията за участие посочени в обявата, с 

всички указания на Възложителя, документи, технически спецификации и проекта на 

договора. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения, както и 

с текстовете на договора.  

     3. След запознаване с всички указания, документи и технически спецификации, 

удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на 

условията посочени от Вас и изискванията за участие в процедурата, като прилагаме 



документи и декларации, съгласно указанията на Възложителя  и изискванията на 

ЗОП. 

4. Доказателствата за техническите и професионалните способности и 

квалификация за изпълнение на поръчката, са оформени и представени съгласно 

указанията за участие от Възложителя. 

5. Цената за оборорудването, предмет на обществената поръчка, предложена от 

нас е посочена в Ценовото предложение. 

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и да 

осъществяваме безплатна гаранционна поддръжка, съгласно посоченото в 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, в което са описани 

гаранционните срокове и срокове за отстраняване на повреди.   

7. При изпълнение на възложените услуги ще ползваме/няма да ползваме 

подизпълнител/и. /Забележка: ненужното се зачертава или изтрива/ 

8. Данни за подизпълнителя/подизпълнителите:............................................ 

........................................................ (наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ) 

Подизпълнителят ще участва на………% (…............…………… …..………… 

процента) от стойността на поръчката. Подизпълнителят ще участва за следната част 

от предмета на поръчката...........................................................  

………............................................................. /описват се конкретните дейности/.  

Представяме декларация за ползване на подизпълнител и декларация-съгласие 

от подизпълнителя за участие в процедурата (в случай, че е приложимо). 

9. Приемаме начина на разплащане, предложен от Възложителя, по банкова 

сметка, като сме съгласни Възложителят да заплати цената за извършените и приети 

доставки на оборудване, в срок от 10 до 30 дни след доставката и инсталирането 

на оборудавнето, подписване на Констативен приемо-предавателен протокол, без 

забележки, предоставяне на документи за гаранцията и указания за употреба на 

български език и издаване и получаване на данъчна фактура.  
     10. В случай, че бъдем определени за Изпълнител,  ще представим всички 

документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за 

участие и изискванията на ЗОП.  

     11. Представляваният от мен участник се счита обвързан с условията, 

задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията 

към нея. Настоящата оферта е валидна за период от....................... (посочват се броят 

на дните на валидност, но не по-малък от 60 дни)  считано от крайния срок за 

подаване на офертите. 

12.Друго.......................................................................................................................

................................................................................................. (в случай, че участникът 

счита за необходимо посочването на други данни и обстоятелства) 

13. Прилагаме списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

представляващия участника. 

 

 

Дата: ....…........ 2017г.                            С уважение: ......................................... 

Гр. ……………                                        /................................ име,подпис и печат/ 

 



 
ОБРАЗЕЦ № 2 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  

интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  

технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до 

космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, 

ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата 

техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата 

техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или инфраред), с 

необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №3 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и софтуер, 

съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №4 към 

документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото техническо 

оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

1. Наименование на участника ……………………………………………………………...... 
 

ЕИК/Булстат/ ............................................ ИН по ЗДДС: ....................................... 

2. Седалище и адрес на управление /по регистрация/: 
………………………………….……………………………………..……………………….… 
Телефони за връзка…………………………………………………………………………….. 
Факс: ………………………………  Електронна поща /Е-mail/: ………………………………  
 

3. Точен адрес за кореспонденция/ако не съвпада с този по регистрация/ 
……………………………………………………………………..……………………….… 
4. Лице, представляващо участника, съгласно  актуална регистрация от компетентен орган/ 

съгласно данни от търговския регистър: 

……………………………………………………...........................................(трите имена) 

 

6. Лице за контакти:.……….…………………………………………………… (трите имена) 
…………………….……….…………………………………..………………(длъжност) 

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………..………………….. 
 

7. Банкови реквизити…………………………………………………………………...……... 
(наименование на обслужващата банка) 

Номер на банковата сметка-IBAN: ………………………………….…………………… 

BIC: …………………………. 

 

Дата...............................2017г.                           Подпис и печат: ........................................ 

                                                                       /………………………………………………….…./ 

       име, длъжност/                                                                         

         



            Образец №3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

  

Подписаният................................................................................................................. 

ЕГН....................................., притежаващ лична карта №................................... 

издадена на ..........................от МВР – гр. ........................................................... 

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

в качеството си на........................................................./едноличен търговец, 

Управител, Изпълнителен директор и др.представител/,   на 

............................................................................................/наименование на 

търговеца / , със седалище и адрес на управление: 

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

..................... тел./факс..................................... 

с ЕИК /Булстат/ № .....................................................................  
   участник в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: 

„Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини 

скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически 

принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до 

космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
1. Предлагаме само ново и неупотребявано оборудване, което отговаря на 

европейските и/или международните стандарти за електрическа безопасност и 

електромагнитна съвместимост. 

2. Предложената техника   отговаря на европейската директива 2002/95/EC 

(RoHS); на   директива 2002/96/EC(RoHS);   има сертификати CE Mark; Energy star 

(или еквивалентен ....................................................................). 

(или други, посочва се) 
   Известно ми  е, че  при  деклариране на неверни данни, нося наказателна 
отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

             

                                       

Дата: .......... 2017г.                                   ДЕКЛАРАТОР:…..........………….......  

        /подпис, печат/ 



                                                                                                         Образец №4         

 
                                                 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

 

Подписаният:................................................................................................................................. 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №..................................издадена на.............................. 

от................................с постоянен адрес: гр.(с)...............................община..............................., 

ул....................................................................., бл.................ет........................, ап…………........, 

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

(длъжност) 

на.................................................................................................. 

(наименование на участника) 

 

в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка и инсталиране на училищно 

оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и 

визуализатори, с необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на 

проект „Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, 

със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (вярното обстоятелство се 

огражда) по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл.219-252, чл. 253-260, 

чл. 301-307, чл. 321 и 321а, чл. 352-353е НК; (в случай на реабилитация се посочва по кой 

член е била присъдата) 

 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (вярното обстоятелство се 

огражда) за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна 

 

3. Не е налице/налице е конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 ДР ЗОП 

(декларираното обстоятелство се огражда) 

 

Дата……………………………….. 

Декларатор:………………………… 

/подпис и печат / 



 

*„Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица 

извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка 

или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на 

чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло 

да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на 

обществената поръчка. 
 В случай че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 
  Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 40 

от ППЗОП. 
 



Образец № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният:................................................................................................................................. 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №..................................издадена на.............................. 

от................................с постоянен адрес: гр.(с)...............................община..............................., 

ул....................................................................., бл.................ет........................, ап…………........, 

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

(длъжност) 

на.................................................................................................. 

(наименование на участника) 

 

в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - 

преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с 

необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект 

„Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със 

седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
  1.  Представляваният от мен участник има

1
/няма (вярното обстоятелство се огражда) 

задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по см. на чл. 162, ал. 2, т. 1 

ДОПК и лихвите по тях към държавата или към община Пловдив, както и към общината по 

седалището на участника или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен 

  2. Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията по т. 1 или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила
2
 

(декларираното обстоятелство се огражда) 

  3. Не е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП  

(декларираното обстоятелство се огражда) 

  4. Не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор 

(декларираното обстоятелство се огражда) 

  5. Предоставил съм изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор 

(декларираното обстоятелство се огражда). 



 

--------------------------------------------------------------- 
1
 Когато участникът е декларирал наличие на данъци и задължителни осигурителни вноски и размерът им е не 

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

декларирането на обстоятелството, представляващо основание за задължително отстраняване по см. на чл. 54, 

ал. 1, т. 3 ЗОП, няма да бъде приложено на осн. чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗОП. В този случай участникът следва да 

представи към офертата си доказателство за размера на данъците и задължителните осигурителни вноски и 

същите да бъдат до размера, посочен в чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗОП. 
2
 В случай, че участникът докаже погасяване на задълженията по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, в това число и 

начислените лихви и/или глоби, или че същите са разсрочени, отсрочени или обезпечени, възложителят ще 

приложи чл. 56, ал. 2 и ал. 3 ЗОП. 
 

Дата……………………………      Декларатор:………………………… 

          /подпис и печат / 

 

 
Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника, в 

случай, че участникът се представлява от повече от едно лице, съгл. чл. 97, ал.6, изр. 2 ППЗОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

Подписаният /ата/ ......................................................................................................  

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Доставка и инсталиране на училищно 

оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и 

визуализатори, с необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на 

проект „Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, 

със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, а именно …………………………………………………(посочва се вярното) 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в 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 във връзка с § 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: ............           ПОДПИС:.................................................... 
 
(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в 

обединението-участник) 
 

 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от 

едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
     
 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 
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка 

на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално 

осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и 

действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 

Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло 

в сила споразумение за обмен на информация; 
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и 

неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран 

пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство; 
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило 

информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Образец №7      

                             

С П И С Ъ К 

по чл.64, ал.1 от ЗОП 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ВЪЗМОЖНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА   

 

Подписаният......................................................................................................................... 

ЕГН....................................., притежаващ лична карта №.................................................. 

издадена на .....................................от МВР – гр. .................................................................... 

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

  

в качеството си на........................................................./едноличен търговец, Управител, 

Изпълнителен директор и др./,   на ........................................................................................ 

................................................................./наименование на търговеца /  

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

....................................................................................................тел./факс................................... 

с ЕИК /Булстат/ № .....................................................................  

 

участник в обществена поръчка за събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3 от 

ЗОП с предмет:  „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  

интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер 

и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От 

атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: 

град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

 

 

І. Декларирам, че при изпълнение на поръчката, представляваният от мен участник ще 

разполага със следната сервизна база, оторизирана или одобрена от 

производителя/вносителя/официалния дистрибутор на техниката, в която ще се осъществява 

ремонта на техниката при необходимост: 

 

 



Описание/наименование 

на сервизната база   

Адрес и телефони 

за контакт 

Собствена 

/Наета или ще 

се ползват 

специалистите 

й на основание   

друг договор  

 Технически специалисти 

и лица за контакт 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 

Забележка: Декларацията е задължителна за участниците по Обособени позиции №1, №2 и 

№3, за другите обособени позиции се подава и попълва по желание. 

 

 

 

 

Дата :……………2017г.                                                  Подпис, печат :…....................…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 8 

СПИСЪК 

 по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП  

на доставки, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаването на офертата 

при участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка и 

инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за 

мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически принадлежности, 

необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на 

СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 

19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

  

_________________________________________________________________________  
(наименование на участника) 

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

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

.................................... е изпълнил следните доставки: 

 
Възложител 

(Име, адрес, лице за 

контакти и телефон) 

Предмет на договора 

(описание на доставките)   

Дата  на 

сключване на 

договора 

Период/срок  и 

място на 

изпълнение 

Стойност 

на договора 

     

     

     

     

 

  ПОСОЧВАМ публични регистри, в които се съдържа информация за възложени и 

изпълнени обществени поръчки за идентични или сходни доставки: 

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

  или 

  Прилагам удостоверения (препоръки/референции) за добро изпълнение, 

доказващи доброто изпълнение на поръчките с необходимото съдържание 



съгласно условията на документацията- .................. броя, ............................... 
(посочва се как се представя в оригинал, нотариално заверен препис или заверено от 

участника копие) 

 
Важно!  

В Списъкът трябва да са  посочени конкретно  публични регистри, в които се съдържа информация 

за изпълнени доставки със същия или сходен предмет и обем, или се прилагат удостоверения/ 

препоръки/ референции за добро изпълнение, които съдържат данни на Възложителя, стойността,   

период на изпълнение или дата на която е започнала и приключила доставката, вида на 

оборудването,  дали е добро изпълнението, като  документа трябва да съдържа и дата и подпис на 

законен представител на възложителя и данни за контакт. 
Ако офертата се подава от обединение, което не е юридическо лице – списъкът се представя само 

за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор.  

 

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

съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: ....…........ 2017г.                      С уважение: ................................................ 

                                                                                                             

/.................................................../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 9 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност  с друг участник  
по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

 

Подписаният/ната ............................................................................................................., с ЕГН 

..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на 

лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. 

(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което 

няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - 

преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с 

необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект 

„Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със 

седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка. 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

 

  

 

Дата ...........................  

 

     /................................................................................../............................ 

          Име и фамилия                              Подпис на лицето (и печат)   



 

 
ОБРАЗЕЦ № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният /-ната/       _____(трите имена),  

в качеството ми на ______________________________________(посочете длъжността) на  

                                       (посочете наименованието на участника),  със 

седалище и адрес на управление                                                                                                        

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. При изпълнение на обществена поръчката с предмет: „Доставка и инсталиране на училищно 

оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и 

визуализатори, с необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на 

проект „Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, 

със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .................................................(посочва се с думи и цифри) 

 

 

 няма да ползваме / ще ползваме            подизпълнител / подизпълнители. 
(ненужното се зачертава) 

 

2. Подизпълнителят, когото ще ползваме е: __________________________________ 

/наименование на подизпълнителя/ 

представляван от ________________________________________________________ 

/трите имена/ 

________________________________________________________________________/данни по 

документ за самоличност/ 

________________________________________________________________________/адрес/ 

в качеството му на _______________________________________________________ 

/длъжност/ 

Забележка: При участие на повече от един подизпълнител данните по т.2 се посочват  за 

всеки подизпълнител. 

 



3. Делът на участие в изпълнението и конкретната част от предмета на поръчката, която ще 

се изпълнява от подизпълнителя, са: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(посочват се видовете работи от предмета на поръчката и съответстващия на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка, както и предвидените подизпълнители). 

 

Забележка: При участие на повече от един подизпълнител данните по т.3 се посочват за 

всеки подизпълнител. 

 

4. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения 

подизпълнител /посочените подизпълнители /ненужното се зачертава/ като за свои 

действия, бездействия и работа. 

 

 

 

Дата:____________                                  ДЕКЛАРАТОР:_________________ 

           (подпис, печат)  



ОБРАЗЕЦ № 10А 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за 

мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически принадлежности, 

необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на 

СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 

19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 
 

 

Долуподписаният /-ната/      ___________(трите имена) с 

л.к. №   ________, издадена на  _______ от  __________,в качеството ми 

на______________________________________________________(посочете длъжността) на  

                             (посочете фирмата на подизпълнителя), 

БУЛСТАТ/ЕИК        

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Представляваният (ото) от мен                   (посочете фирмата, която 

представлявате) е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника   

        (посочете участника, на който сте 

подизпълнител)  

при изпълнение на горепосочената поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на училищно 

оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и 

визуализатори, с необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на 

проект „Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, 

със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 



софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .................................................(посочва се с думи и цифри) 

 

Работите, които ще изпълняваме като подизпълнител и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка са както следва:   % 

изразяващи се в …………………………………………………………………………………………………… 
(избройте видовете работи от предмета на поръчката и съответстващия на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка).  
 

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право 

да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа 

на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата:____________                                  ДЕКЛАРАТОР:_________________ 

            (подпис, печат)  



 

                                                                                                                          ОБРАЗЕЦ № 11 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ЗА 

СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА 

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

 

Подписаният/ата/....................................................................................... 

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се 

длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се 

наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на 

управление: ............................................................................... .................................................. – 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
  „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни 

маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически 

принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до 

космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

  Приемаме всички условия и клаузи в проекта на договора, който е част от 

документацията за участие в посочената процедура. 

  В случай че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от 

името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената 

поръчка, при условията посочени в договора и документацията на Възложителя. 

 

 

Дата: .........................2017г.                                   Декларатор:…………..…......... 

         (подпис, печат) 

 

 



 

Образец №12                        

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП  

за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд 

 

 Подписаният/ата/....................................................................................... 

с ЕГН........................................., в качеството на............................................ (посочва 

се длъжността) на  .......................................................................  (посочва се наименованието 

на участника),  с ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: 

............................................................................... .................................................. – 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
  „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни 

маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически 

принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до 

космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

  При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник 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 НК за посочване на неверни данни.           

 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които 

са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:  

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите: 
Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;  
интернет адрес:  http://www.nap.bg” www.nap.bg 

http://www.nap.bg/


Национален осигурителен институт (НОИ) 
Контактен център: 0700 14 802 
Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64 
Интернет адрес: www.noi.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 
Министерство на околната среда и водите: 
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 
Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00 
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 
Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  Телефон: 8119 443 
 

 

 

Дата:........................     Декларатор: ............................................ 

       (подпис и печат) 

 

  

 

http://www.noi.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/

