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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СВЕТЛОЗАР ДОНЕВ
ДИРЕКТОР НА ПГСС „К.А.ТИМИРЯЗЕВ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ
За участие в обществена поръчка, възлагана при условията и реда на глава Двадесет
и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с
предмет: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев”
за отоплителен сезон зима 2018 г./ пролет 2019 г.”

Септември 2018 г.
гр. Две могили

I. ПРЕДМЕТ, ОБЕМ, МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка е: ПГСС „К. А. Тимирязев”, гр. Две
могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Чавдар Войвода” №1, тел.: 08141 22 43, е-майл:
pgss_dm@abv.bg, интернет адрес:www.pgss-dvemogili.com
2. Предмет и обект на обществената поръчка
Обект на обществената поръчка е доставката на стока, осъществявана чрез покупка,
по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за
нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2018 г. / пролет 2019 г.”
3. Място на изпълнение на обществената поръчка: франко територията на ПГСС
„К.А.Тимирязев” – гр. Две могили.
4. Срокът за изпълнение на поръчката е за отоплителен сезон зима 2018г. / пролет
2019 г., считано от момента на сключване на договор за възлагане на обществената поръчка
до 31.05.2019 г.
5. Финансиране – финансирането на настоящата обществена поръчка ще се извърши
със собствени средства от бюджета на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили за 2018 г. /
2019 г.
ІІ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
1. Максималната прогнозна стойност на поръчката - 33 000.00 лв. (тридесет и три
хиляди лева) без ДДС.
Посочената стойност на обществената поръчка е прогнозна, определена на база
предходно потребление на съответното твърдо гориво от Възложителя,
ОПЦИЯ: Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“, в
размер на 12 000.00 лв.(дванадесет хиляди лева) без ДДС, от общата прогнозна стойност
на поръчката, при необходимост от реализация на допълнително количество от съответното
твърдо гориво, при условия подробно описани в проекта на договор. Под „опция за
допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на
възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки на
съответните твърди горива в срока на действие на договора по настоящата обществена
поръчка.
ВАЖНО! Всеки участник представя само една оферта, като не се приемат
варианти.
2. Прогнозно количество и обем:
 Въглища Донбас - 150 тона
ВАЖНО! Точното количество се определя на базата на подадени заявки от страна
на Възложителя. Реалната консумация за бъдещ период зависи от климатичните условията
на отоплителния сезон.
Възложителят не се ангажира да усвои изцяло посочените количества и не носи
отговорност пред Изпълнителя за претенции в случай че обемът на поръчката не бъде
изпълнен изцяло.

3. Срокът за изпълнение на поръчката е за отоплителен сезон зима 2018 г. /пролет
2019 г. считано от момента на сключване на договор за възлагане на обществената поръчка
до 31.05.2019 г.
4. Срок за доставка – Доставките ще се осъществяват на три части, както следва:

До 27 октомври 2018 г- 50 т.
До 25 ноември 2018 г. – 50 т.
До 25 януари 2019 г. - 25 т.
До 30 март 2019 г. -25 т. при необходимост
5. Срок на валидност на офертите - Срокът на валидност на офертите е времето, през
което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът на
валидност на офертите е съгласно срокът предвиден в Обявата от Възложителя. Участник
ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по – кратък
срок на валидност.
6. Условия и начин на плащане – Заплащането на доставените количества стоки ще
се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след предоставяне на оригинална
фактура, придружена от двустранно подписан приемо - предавателен протокол.
ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Доставените въглища трябва да са Донбас - без наличие на пепел с висока
калоричност над 5800ккал/kg, допустима обща влага - 10,5 %, насипни и да са придружени
със сертификат за качество, издадено от производителя.
Предаването на твърдите горива – въглища се извършва франко ПГСС „К. А.
Тимирязев” – гр. Две могили
2. Други технически изисквания:
Съпроводителни документи при извършване на доставки:
- Доставените въглища трябва да са придружени с декларация за съответствие с
техническите изисквания на възложителя.
- Количеството, вида и качеството на доставките трябва да отговарят напълно на
условията за изпълнение на поръчката, разписани в отделните части на документацията за
участие в обществената поръчка.
3. Приемане на доставките:
Приемането на твърдото гориво ще се удостоверява чрез двустранно подписан приемо
- предавателен протокол от определени от Възложителя длъжностни лица от една страна и
от представители на изпълнителя, от друга страна. В протокола се описва вида, качеството и
количеството на доставените въглища и тяхното съответствие с предложението на
Изпълнителя. В случай че при подписването на приемо - предавателния протокол за
приемане на доставените въглища, Възложителят установи, че те не отговарят на
предварително договорения вид и/или има отклонения в качеството, Възложителят се
отказва от доставката. При отказ за приемане на доставката, Изпълнителят в предложения
от Възложителя срок на замяна в рекламационното писмо се задължава да достави въглища,
които да отговарят на предварително договорения вид и качество.
Възложителят подписва приемо-предавателния протокол само при условия, че всички
доставени въглища отговарят изцяло на предложението на Изпълнителя.
Транспортът и товаро- разтоварните работи на местата за доставка са за сметка на
Изпълнителя.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ
1.Общи изисквания
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както
и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставката съгласно
законодателството на държавата, в която е установено.
1.1.
Обединение
В случай че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, се
представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1.
определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка;
2.
уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство;
3.
права и задължения на участниците в обединението;
4.
разпределяне отговорността между членовете на обединението;
5.
дейностите, които ще осъществява всеки член на обединението.
Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под
която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата.
В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица и предвид липсата на изискване за създаване на юридическо лице,
договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.
Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закон за регистър БУЛСАТ в регистър
БУЛСТАТ се вписват неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и
договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси
по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване
1.2.
Подизпълнители
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
1.3.

Използване на капацитета на трети лица.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения.
Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 2, т. 44 и т. 45 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и
съща процедура.
2. Лично състояние на участниците
На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 –
307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
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 кандидата или участника,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е
по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. 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;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват
участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица,
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Отстраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или
участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на
обединението е налице някое от основанията за отстраняване. (съгласно чл. 57, ал. 2 от
ЗОП).
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при
изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл.
65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП).
Чл. 54, ал 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година.
ВАЖНО: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел
участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
3. Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците.
4.Минимални изисквания за технически и професионални способности, на които
трябва да отговаря участникът, за да бъде допуснат до участие в обществената
поръчка:
Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 (една) доставка, идентична или сходна с
тези на настоящата обществена поръчка през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите.
За идентична или сходна доставка се приема доставка на въглища.
За доказване изпълнението на това минимално изискване Възложителят изисква от
участниците да представят Списък на доставките, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите (образец № 8).
5.Изисквания към офертата. Изготвяне и подаване на оферта
В процедурата може да участва всеки, който отговаря на изискванията на ЗОП и на
предварително обявените от Възложителя условия, посочени в Обявата и документацията за
участие.
При подготовката на офертата всеки Участник трябва да спазва изискванията на
Възложителя.
Офертата се представя от Участника или от упълномощен от него представител лично,
в деловодството на ПГСС „К.А.Тимирязев”, гр. Две могили, ул. „Чавдар Войвода” № 1,
всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез куриерска служба, до изтичане на определения от възложителя срок в
обявата.
В случай че Участникът изпраща офертата си чрез препоръчано писмо с обратна
разписка или куриерска служба, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи
нейното пристигане в деловодството на ПГСС „К. А. Тимирязев” преди изтичане на срока, в
който могат да бъдат подадени оферти. Рискът от забава или изгубване на офертата е на
Участника. Не се приемат Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към
момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено
за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва
от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка
се завеждат в регистъра.
Офертата се подава в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и с

надпис:
ОФЕРТА
до
ПГСС „К. А. Тимирязев”
гр. Две могили, ул. „Чавдар Войвода” № 1
за участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява на
стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
„Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев” за
отоплителен сезон зима 2018 г./ пролет 2019 г.”
от ………………………….................................................................................................…
(име/наименование на Участника)
гр. ………………………….................................................................................................…
(адрес за кореспонденция)
………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................…
(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата
и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Офертата и всички документи подготвени от участниците, както и цялата
кореспонденция между тях и Възложителя, следва да бъдат на български език. Документи,
чиито оригинал е на чужд език, се представят в точен превод на български език, за
верността на който отговаря участникът.
До изтичане на срока за подаване на оферти всеки Участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното му
участие в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката
бъде отбелязан и текст:
Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер …………….. за участие в обществена
поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет:
„Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев” за
отоплителен сезон зима 2018 г. / пролет 2019 г”
от ………………………….................................................................................................…
(име/наименование на Участника)
гр. ………………………….................................................................................................…
(адрес за кореспонденция)
………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................…
(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)
Документите, представени с офертата, е препоръчително да са скрепени неподвижно,
да са подредени по реда, по който се изисква и да са номерирани. Всички копия на

документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от Участника
копие на документ означава: върху документа да е положен гриф „Вярно с оригинала” и
подпис на лицето, представляващо Участника или изрично упълномощено от него друго
лице, както и печат на Участника, в приложимите случаи.
По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето/та, представляващо/и Участника или
изрично упълномощено/и от него/тях лице/а.
Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в Обявата за възлагане на
поръчката и настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията
образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за
Участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
Офертата се подписва от представляващия Участника или от изрично упълномощено
лице. Когато офертата се подписва от упълномощено лице, към документите следва да бъде
приложено заверено копие на пълномощно с нотариална заверка на подписите, с което
лицето е упълномощено за съответното действие от представляващия /представляващите
Участника.
При подаване на офертата Участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер по отношение на технически или търговски тайни и да изисква от
Възложителя да не я разкрива.
Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
Участник, или участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от посочения от
Възложителя в Обявата. През този срок всеки Участник е обвързан с условията на
представената от него оферта.
Всеки Участник е длъжен да уведоми писмено Възложителя в тридневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП.
До 3 (три) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, всяко лице може
да поиска писмено от Възложителя разяснение по документацията за участие.
На всяко надлежно получено искане за разяснение по документацията, Възложителят
публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден на искането,
писмени разяснение по условията на обществената поръчка.
6.

Съдържание на опаковката:

1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника
(Образец № 1);
2.
Административни сведения - (Образец № 2);
3.
Оферта (по образец) – оригинал, която включва:
3.1.
Техническо предложение – по (Образец № 9)
 Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя
 Деклариране на съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №
10)
 Деклариране на срока на валидност на офертата (Образец № 11)
 Декларация по чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. (Образец № 7)

ВАЖНО: Техническото предложение не трябва да съдържа цени. Всякаква
информация, свързана с цени, трябва да се съдържа в плика „Предлагани ценови
параметри” на Участника.
ВАЖНО: Техническото предложението на участника трябва да съдържа ясна и
изчерпателна информация за съответствието с техническите и функционални изисквания
на Възложителя.
2.2. Ценово предложение.
Ценовото предложение задължително трябва да включва предложение за обща
цена за изпълнение на поръчката без включената опция за допълнителни доставки и
за единична цена съответно за 1 /един/ тон въглища в лева без ДДС, попълнено съгласно
– Образец № 3 към настоящата документация.
Цената предложена от участника следва да включва всички разходи по изпълнение на
предмета на поръчката, включително всички разходи за доставката до франко обекта на
Възложителя, мерене, теглене, транспортиране, товарене и разтоварване, всички данъци,
такси, както и всички други разходи за изпълнение предмета на поръчката.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис:
„Предлагани ценови параметри”.
ВАЖНО: Цените следва да бъдат представени в лева (BG) без начислен ДДС.
При различие между сумите, изписани цифром и словом, се взима под внимание
сумата, изписана словом.
Ценовата оферта на Участниците трябва да съдържа цена с положителна
стойност. Цената трябва да се представя до два знака след десетичната запетая.
Оферта, в която са посочени цени с отрицателна стойност или със стойност повече от
два знака след десетичната запетая, ще се счита че не отговаря на предварително
обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшното участие в процедурата.
ВАЖНО: Участникът носи отговорност за евентуално допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложените от него цени. Участник, чието ценово
предложение надхвърля максималната обща стойност на поръчката без включената
„опция за допълнителни доставки“ ще бъде отстранен от участие в настоящата
процедура.
4.
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (Образец №4),
които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват,
в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по
образец № 4 (когато е приложимо).
5.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки,
изготвена/и по Образец № 5.
6.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки,
изготвена/и по Образец № 6.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за
обществените поръчки се представят за всеки от тях. Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице декларациите се представят за всяко физическо
или юридическо лице, включено в обединението.
7. Доказателства за технически и професионални способности:
7.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите – Образец

№ 8.
V. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ ЗА ТРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критерият за възлагане се прилага само по отношение на офертите на участниците,
които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от Възложителя
изисквания.
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП обществената поръчка се възлага въз основа на
„икономически най-изгодна оферта”. Икономически най-изгодната оферта в настоящата
обществена поръчка се определя въз основа на критерия за възлагане - най-ниска цена.
Класирането на участниците ще се извърши по критерий за възлагане „най –
ниска предложена единична цена - за 1 (един) тон въглища в лева без ДДС“.
VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ИЗБОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
Дейността на комисията протича по реда, установен в Глава девета от ППЗОП.
1.
Място и дата на отваряне на офертите
Постъпилите оферти ще се отворят в сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев”, гр.
Две могили, ул. ”Чавдар Войвода” №1, на дата и часа, посочени в Обявата.
Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно
изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя.
Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители. Представител на участника се
допуска след удостоверяване на неговата самоличност и/или представяне на съответното
пълномощно.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки
и обявява ценовите предложения. След извършването на посочените действия приключва
публичната част от заседанието на комисията. Комисията разглежда документите в
офертите за съответствието им с изискванията посочени в документацията на обществената
поръчка. Оценяват се само допуснатите оферти, които отговарят на изискванията поставени
от възложителя.
2.
Отстраняване на участници:
Възложителят отстранява от участие в процедурата Участник:
 за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП;
 за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т.8 от Закон за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
 за когото са налице други основания за отстраняване, посочени в чл.107 от ЗОП
Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. Доказването
липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП.
Обявяване на резултатите
В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки, комисията съставя протокол за разглеждането и оценката
на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за
утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в
профила на купувача.
3.

Сключване на договор
Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗОП, възложителят сключва договор за възлагане на
обществената поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител в
30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. Договорът трябва да съответства на
приложения в документацията за участие проект, допълнен с всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издаден от компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства
или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя
декларация, ако такава декларация има правно значение, съгласно законодателството на
съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя
официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването
му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
Възложителят публикува в профила на купувача договора и допълнителните
споразумения към него .
5.
Договор за подизпълнение
Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че
за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да
сключи с тях договор/и за подизпълнение.
В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите
нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета
на договора за подизпълнение.
4.

Не е нарушение на забраната на чл. 75, ал.3 от ППЗОП доставката на стоки, материали
или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част
от договора за поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Образец № 1

Списък на приложените документи
Приложе
ние №

Съдържание

Административни сведения за участника –образец №2
Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец(Образец
2.
№ 1)
Ценово предложение (Образец № 3)
3.
Декларация за участие на подизпълнители, съгласно чл.66, ал.1, от ЗОП
4.
(Образец № 4)
Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява
участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато
лицето, представляващо участника, не е законен представител на
5.
участника, съгласно официалните документи за регистрация на
участника
Декларация по чл. 54 , ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 5)
6.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (Образец № 6)
7.
Доказателства за техническите и професионалните способности на участника
Списък на извършени доставки, идентични с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последната година, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и
8.
получателите, заедно с доказателство за извършените доставки(Образец
№ 8)
Други документи (ако е приложимо)
9
Техническо предложение (Образец № 9)
10.
Декларация за приемане на условията в проекта на договора – по
11.
образец (Образец № 10)
Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 11)
12.

1.

13.

Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансови отношения с дружества, регистрирани с юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици от участник/подизпълнител (Образец №
7)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________

Вид на
документа
(копие или
оригинал)

Образец № 2
ДО
ПГСС „К.А.ТИМИРЯЗЕВ“
ГР. ДВЕ МОГИЛИ

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
по процедура възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава
двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС
„К.А.Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2018 г./ пролет 2019 г.”
1. Наименование на участника: …………………………………………………….
ЕИК:..............................................., ЗДДС№...................................................................
2. Точен адрес за контакт с участника:
Адрес: ..........................................................
Телефон: .....................................................
Факс: ...........................................................
Е-mail: ..........................................................
3. Лице, представляващо участника: ………………………………………............
(трите имена)
............................................................................................................................................
(длъжност)
4. Лице за контакти:…………………………………………………………………...
(трите имена)
............................................................................................................................. ...........
(длъжност)
5. Обслужваща банка на участника: ...................................... (наименование на банката)
IBAN ..........................................................
BIC .............................................................
Титуляр на сметката: ................................
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ..............................,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев” за
отоплителен сезон зима 2018 г./ пролет 2019 г.” като подаваме оферта при условията, обявени в
документацията за участие и приети от нас.
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
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________

Образец

№3

...................................................................................................................
(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС
„К.А.Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2018 г./ пролет 2019г.” по реда на чл. 20 ал.
3 т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява при условията и реда на Глава Двадесет
и шеста от ЗОП

ДО: ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили, ул.”Чавдар войвода” № 1
ОТ: _______________________________________________________
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет чрез събиране на
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, Ви представяме нашата ценова
оферта както следва:
I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ
За доставка на 150 (сто и петдесет) тона въглища ние предлагаме цена за един тон
___________(___________________________) лв. без ДДС или обща цена от
___________(___________________________) лв. без ДДС и цена ___________
(______________________) лв. с вкл.ДДС.
В цената са включени разходите по доставката и товаро-разтоварните работи.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване
на предлаганата цена.
II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащането се извършва в лева по банков път, съгласно проекта на договор.
Дата: ____________ 2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

Образец № 3

Д ЕКЛА РА ЦИЯ*
по чл. 66, ал.1 от ЗОП

относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с
лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със седалище
................................ и адрес на управление .................................., тел. ................................, факс
..................................... - участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с
предмет: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев”
за отоплителен сезон зима 2018 г./ пролет 2019 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители.
(ще ползваме/няма да ползваме)
Подизпълнител
Дела от поръчката, който % от общата стойност на
ще им възложат

поръчката

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка,
които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите
от подизпълнителите задължения )
2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие
за участие в процедурата.
3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените
подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.
Забележка: В случай, че в т. 1 участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………

(подпис)
Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника.

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

*

по чл. 97, ал.6 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с
лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище ................................ и адрес на
управление.................................., тел.................................., факс..................................... участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на
твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев” за отоплителен сезон
зима 2017 г./ пролет 2018 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл.
253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т. 1.1: .......................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна;
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т.1.1: ........................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис)

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

*

по чл. 97, ал.5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 3-5 от ЗОП)
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с
лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със седалище
................................ и адрес на управление.................................., тел..................................,
факс.....................................- участник в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с
предмет: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев”
за отоплителен сезон зима 2017 г./ пролет 2018 г.”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен 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 представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
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 представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
......................................................................................................................................
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите
по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците,
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически
способности и квалификация, когато е приложимо).
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от НК.

Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис)

Забележка:
•
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел
участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
•
Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „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.
•
Община по седалището на възложителя е Община Две могили.

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества,
регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител
Долуподписаният/-ната ............................................................................, с лична карта
№ ..................., издадена на ………............. от ………................ с ЕГН ............., в качеството
ми на ………………………………………………………………….
(посочва се качеството на лицето-съдружник, неограничено отговорен съдружник,управител, член на СД ил
УС и пр.)

в ..........................................................................................................,
(наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца)
Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ
............................, със седалище
и адрес на
управление .................................., тел.
......................., факс ....................... - участник в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
с предмет: „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС
„К.А.Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2017 г./ пролет 2018 г.”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваното от мен дружество
(Обстоятелствата, относими към участника се отбелязват със знак «Х»)
□ е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно:
……………………………………………………………………………………………
…
□ не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. Представляваното от мен дружество
(Обстоятелствата, относими към участника се отбелязват със знак «Х»)
□ е свързано с лицата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, а именно
с:…………………………………………………………………………………………
……
□ не е свързано с лицата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим
3. Представляваното от мен дружество
(Обстоятелствата, относими към участника се отбелязват със знак «Х»)
□ попада в изключението на чл.4, т…. от Закона за икономическите и финансови
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици.
□ не попада в изключението на чл.4 от Закона за икономическите и финансови
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици.
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, свързани с тях лица и техните
действителни собственици, вр. параграф 7, ал.2 от Заключителните разпоредби на
същия.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
......................................г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: ..............................
(подпис и печат)

Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват.

Образец № 8

Долуподписаният/ата ............................................ (трите имена), данни по документ за
самоличност ............................................. (номер на лична карта, дата, орган и място на
издаването), адрес: ..........................................................................................................., представляващ/а
......................................................................... (наименование на фирмата-участник в избора на
изпълнител на обществена поръчка с предмет:„…………………………………………………..“),
ЕИК .................. и адрес на управление: ..................................................................., в качеството ми на
....................... (длъжност), предоставям следния

СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ,
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен
участник е изпълнил следните доставки, идентични с предмета на настоящата поръчка:

№
по
ред

Възложител

Дата на
доставката

Вид на доставката

Стойност на
доставката

ОБЩО: ....................................... лева
За потвърждение на горните данни прилагаме доказателство за извършените доставки:
1. ………………………………………
2. ……………………………..……….
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ......................

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/А УЧАСТНИКА:
........................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Образец № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за избор на доставчик чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на твърдо гориво

(въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2018 г./
пролет 2019 г.”
ОТ
Участник: ............................................................................................................................;
Адрес: ..................................................................................................................................;
Тел.: .............., факс: .............;
регистриран

по

ф.д.

№................/…………..

по

описа

на

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

Окръжен/Градски съд;
ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ .........................................................;
Представлявано от .............................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото декларираме:
1.Запознати сме с условията, посочени в обявата.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата поръчка.
3.Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на доставката, съгласно
изискванията на Възложителя:
3.1.Описание на качествените показатели на предлаганите въглища:
/Участникът следва да опише в стойностно изражение характеристиките на предлаганите
за доставка въглища, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация и методиката за оценка на офертите/
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
1.Срока за изпълнение на поръчката е съобразно предложения в утвърдената документация
график.
2.Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено точно и пълно
съответствие с Техническата спецификация и всички изисквания в пълното описание на поръчката.
3.В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим
договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от
задълженията и условията, поети с офертата и договора.
5.В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора.
Дата:…………2017 г.

Подпис и печат
(име) (длъжност)

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договора
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на: ………………………………………………………………………… (наименование на участника)
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев” за отоплителен сезон
зима 2018 г./ пролет 2019 г.”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Запознат съм със всички условия и предмета на настоящата поръчка.
2. Запознат съм и приемам клаузите на приложения проект на договора без възражения.

Дата: ......................

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/А ФИРМАТА УЧАСТНИК:
........................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Образец № 11
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срока на валидност на офертата
по чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „г“ от ППЗОП
Долуподписаният /ата/: ..........................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ......................, издадена на ................, от
............................, с постоянен адрес: гр.(с) ......................., община ..................,област
........................, ул. ....................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ........,в качеството си на
..............................................................................................................................................................,
(длъжност)
на участник ..........................................................ЕИК.......................................................................
(наименование на участника)
в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на твърдо
гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К.А.Тимирязев” за отоплителен сезон зима
2018 г./ пролет 2019 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
съм съгласен валидността на нашата оферта да бъде ....................................................дни.

Дата: ..............................

Декларатор: ...................
/подпис и печат/

