Приложение № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас

1. Наименование на участника:
……………………………………………………………………………………
2. Седалище и адрес на управление:
……………………………………………………………………………………
/пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап./
Булстат/ЕИК: …………………………………….
телефон №: ……………………………………
факс №:…………………………………………
e-mail :……………………………………………
3. Лице за контакт.................................................
Длъжност: ..................................................
телефон/ факс: ...........................................
Дата: .............................

подпис и печат: ......................

Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за
учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за
учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС
№186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
учениците от І –ви до V-ти клас
Ние: ……………………………………………………………………………………………..
(изписва се името на участника)
ЕИК ......................................., със седалище и адрес на управление: ……………….…..…
.........................................................................................................................., представлявано
от: ……………………………………………………………………………
Заявяваме участието си в процедурата по следната/те позиции:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет)
календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас,
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
І. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем и напълно съответстващи на
изискванията на възложителя и на посочените нормативни актове в Техническите
спецификации.
ІІ. Изпълнение на обществената поръчка в срокове посочени в договора.
ІІІ. Декларирам, че готовите за консумация храни, които ще доставя, ще бъдат
съобразени с техническите спецификации в документацията за участие в процедурата,
със Закона за храните и подзаконовите нормативни актове, приложими за изпълнението
на поръчката, включително и с Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните
на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006
на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на
Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията,
Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и
2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията.
ІV. Конкретна доставка на готови за консумация закуски и основно ястие от обяд,
според заявения от възложителя брой ученици, ще изпълнявам в следните срокове на
учебния ден, когато ще се консумира готовата храна:
- Доставката на закуски се осъществява всеки учебен ден до 9.00 часа.

ч;
- Доставката на топъл обяд се осъществява всеки учебен ден от седмицата между 11:30
ч. и 12 часа.
V. В случай че ми бъде направена рекламация за доставени закуски и/или обяди,
от представляващия възложителя или от определено от него лице, ще доставя
закуски и/или обяди, които напълно отговарят на изискванията на възложителя и
на нормативните актове, посочени в Техническите спецификации, в срок:
.............................. (словом: ......................................) минути, като транспортните
разходи за неприетата доставка ще бъдат за наша сметка.
(Внимание! Задължително е предложените минути за реакция след рекламация да
бъдат не по-малко от 30 (тридесет) и не повече от 45 (четиридесет и пет).
Офертата на участник, който предложи минути за реакция след рекламация
повече от 45 или по-малко от 30 минути, няма да съответства на изискванията
на възложителя и следва да бъде отстранена от участие в процедурата)
Дата …………………..

Подпис и печат:………………………

Приложение № 3
„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ,
сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години
(2011, 2012 и 2013 г.)
от участника: ............................................................................................................................

Изпълнен
и
договори
през
2011, 2012
и
2013 г.,
пореден
№

Предме
т на
договор
а

Място на
изпълнен
ие

Начална и Стойнос
крайна
т
дата
на
на
договор
изпълнен
а
ие
на
договора

Кратко
описание
на
извършени
те дейности
по
договора

Възложите
л – адрес,
телефон,
факс,
електронн
а поща

1.
2.
3.
* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.
** Прилагат се препоръки за добро изпълнение за най-важните договори.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: ..............................

Подпис и печат ……………………….

Приложение № 4
„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас
СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
за изпълнение на поръчката
от участника: ………………………………………………………………………….

№
1.
2.
3.

Имена

Проф. квалификация

* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

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

Подпис и печат

Приложение № 5
„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас

СПИСЪК
НА НАЛИЧНИТЕ СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ
от участника: .........................................................................................................................

№
1.
2.
3.

Обект

Адрес на обекта

* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

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

Подпис и печат

Приложение № 6
„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните (обн. ДВ, бр. 55
от 2006 г.)
Подписаният …………………….…………………………………………………………..
в качеството си на …………..………………………………………………………………
/длъжност/
на ………………………………………………………………………………………………
/наименование на участника/

Декларирам, че:
Представлявания от мен участник:
 Е въвел, прилага и поддържа система от процедури и програми за
управление безопасността на храните;
 Е въвел, прилага и поддържа система за Анализ на опасностите и
критични контролни точки (система НАССР);
 Е въвел, прилага и поддържа процедури в съответствие с принципите на
системата НАССР (когато цялостното внедряване на системата е
неприложимо);
 Въведената система НАССР отговаря на изискванията за хранене на
ученици.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

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

Декларатор

Приложение № 7

„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас

СПИСЪК
НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА,
с които участникът разполага за изпълнение на поръчката

№
1.
2.
3.

Марка

Рег. №

* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

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

Подпис и печат

Приложение № 8
„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас

СПИСЪК
НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ,
с които участникът разполага за изпълнение на поръчката

№
1.
2.
3.

ВИД

МАРКА

*
Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.
Техническото оборудване предлагано от участника за изпълнение на поръчката
да бъде съпроводено по възможност със съответен технически паспорт.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

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

Подпис и печат

Приложение № 9
„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА
Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................
ЕГН ............................................., лична карта, № ……........................ изд. на ....................
г.
от
...................................................................,
в
качеството
ми
на
........................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има
право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.) на
……………………………...................................................., ЕИК ………………………, със
седалище и адрес на управление: ......................................................................................
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в 12-то
ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”
финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010
г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви
до V-ти клас
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемам условията 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 обществена поръчка.

................................
дата (дд/мм/гггг)
гр./с./ ..............................

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

Приложение № 10
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за
учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за
учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС
№186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
учениците от І –ви до V-ти клас
Ние: …………………………………………..…………………………………………………
(изписва се името на участника) ЕИК ......................................., със седалище и адрес на
управление……………..…………………………………………….........................................
............................................................., представлявано от ………………………………….
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните
финансови условия:
За изпълнение на поръчката ПРЕДЛАГАМЕ ЦЕНА за изпълнение, както следва:
1. Доставка на закуски – 1 бр., за един учебен ден, в размер на
................………лева (словом ……………………….........................………………………..
лева) с ДДС.
2. Доставка на топло основно обедно ястие и десерт – 1 бр., за един учебен
ден, както следва:...............……… лева (словом ...……………………………………..
лева) с ДДС.
Всички разходи, свързани с изпълнението на договора, са калкулирани в цената.
(Внимание: недопустимо е предлагане на цена за закуска над 0.48 лв. с включен
ДДС, а за основно ястие от топъл обяд и десерт над – 2.50 лв. с включен ДДС.
Предложения над тези цени следва да бъдат отстранявани от участие в
процедурата).
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет)
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като
може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата …………………..

Подпис и печат:
……………………

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.51а по ЗОП

Подписаният ...................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на участник: …………………………………………………………………………
(наименование на участника, БУЛСТАТ/ ЕИК)
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:
Имам на разположение ресурсите на други лица, които ще използвам при изпълнението
на обществената поръчка с предмет: „Доставка на готови закуски и доставка на
готов топъл обяд за учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен,
обл. Сливен за учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства от ДБ по
ПМС № 308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на децата от подготвителните
групи в детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по
ПМС №186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден за учениците от І –ви до V-ти клас
Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.
313 от НК.
Прилагам : 1. Копия от договори за наем на техника - ......бр.
2. Копия от договори за услуга с труд......бр.

Дата: ………………..

ДЕКЛАРАТОР: ..................................
(подпис, печат)

Забележка: Това е приложимо и за участник в процедурата, който е обединение от
физически и/или юридически лица. В този случай третите лица не се включват като
подизпълнители.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗОП

Долуподписаният/ната ___________________________________________ с лична карта
№
______________________,
издадена
на
___________________
от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________
(посочете
длъжността)
на
____________________________
(посочете
фирмата
на
участника),
ЕИК:__________________,
със
седалище
и
адрес
на
управление
________________________________________________ - участник в обществена
поръчка обявена чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки с
наименование: „Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за
учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за
учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС
№186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
учениците от І –ви до V-ти клас
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/Съм реабилитиран/а (невярното се
зачертава) за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от
Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Представляваният от мен участник няма наложено административно
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните
до 5 години.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________________ г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Декларация се подписва от управителите или от членовете на управителния орган на
участника, които са посочени като такива в актуалната му фирмена регистрация. В случай, че
членовете на управителния орган на участника са юридически лица - декларацията се подписва от
техните представители в съответния управителен орган.
*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
(попълва се от лицата по чл. 47, ал. 4, т. 1 – 8 от ЗОП или от участник – физическо лице)

Долуподписаният/ ата ..........................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ..............................., л.к. № ............................., издадена на ......................... от
........................................, адрес:..................................................................., в качеството си
на (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл. 47, ал.
4, т. 1 – 8 от ЗОП) на (посочва се наименованието на юридическото лице по
регистрация), ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление
............................................................................................., участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готови закуски и доставка
на готов топъл обяд за учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен,
обл. Сливен за учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства от ДБ по
ПМС № 308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на децата от подготвителните
групи в детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по
ПМС №186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден за учениците от І –ви до V-ти клас
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден/ а с влязла в сила присъда (осъждан/ а съм, но съм реабилитиран/
а) за:
1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от
Наказателния кодекс;
2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;
3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от
Наказателния кодекс;
4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния
кодекс;
5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния
кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност
в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от Закона за обществените
поръчки.
3. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и
сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от
възложителя с влязло в сила съдебно решение.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя
възложителя в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 НК.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
ДЕКЛАРАЦИЯ*

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал.5, т.2 от ЗОП
(представя се от представляващия/щите участника по търговска/съдебна регистрация)

Долуподписаният/ната _____________________________________________ с лична
карта № _______________________, издадена на ___________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________
(посочете
длъжността)
на
____________________________
(посочете
фирмата
на
участника),
ЕИК:__________________,
със
седалище
и
адрес
на
управление
________________________________________________ - участник в обществена
поръчка обявена чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки с
наименование: „Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за
учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за
учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС
№186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
учениците от І –ви до V-ти клас
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
2. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или
чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да
уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената
процедура за възлагане на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването
им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс на Република България.
___________________ г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Уточнение: Съгласно чл. 47, ал. 8, във връзка с ал. 5 от ЗОП всички членове на
управителните и контролни органи на кандидата/участника, в това число и лицата, които
временно изпълняват такава длъжност, следва да представят декларация, че не са свързани лица
с възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на възложителя.
* Декларация се подписва от членовете на управителните и контролни органи на
кандидата/участника, в т. ч. и от управителите, които са посочени като такива в актуалната му
фирмена регистрация, както и от лицата, временно изпълняващи такава длъжност. В случай, че
членовете на управителния и/или контролния орган на кандидата/участника са юридически лица декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган.

“Свързани лица” съгласно § 1 от ДР на Закона за държавния служител са:
1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по
права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и
роднините по сватовство - до втора степен включително;
2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице
притежава акции или дялове;
3. съдружниците;
4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава
повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

ПИЛОЖЕНИЕ № 15
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/
№

с лична карта

, издадена на

от

,

с

ЕГН

, в качеството ми на_________________________ (посочете
длъжността) на

(посочете

представлявате) във връзка с обявената от

подизпълнителя,

който

(посочете

наименованието на Възложителя) обществена поръчка чрез публична покана по реда
на Закона за обществените поръчки с наименование:
Наименование:

„Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за
учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл.
Сливен за учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства
от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на
децата от подготвителните групи в детските градини и училищата
и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от
07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден за учениците от І –ви до V-ти клас

Обособени
позиции,
за
които се отнася:
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

, сме съгласни да участваме като
(посочете подизпълнителя, който представлявате)
подизпълнител на
при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка (
респ. от обособените позиции), които ще бъдат изпълнени от Вас като
подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме
право да представим оферта като участник в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните
документи:
- документ за регистрация, а когато е физическо лице - документ за самоличност
- №

от

г.;

- удостоверение за актуално състояние №

___от ______г.;

- декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП
от

г.(посочете датата на подписване на декларациите)
(декларациитe следва да бъдат по образците от документацията за участие);
- доказателства за икономическото и финансовото състояние, нашите

възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи:

(посочете документите които прилагате,

съгласно посочените изисквания от

Възложителя в обявлението за обществената поръчка).
г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Приложение № 16
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на подизпълнител
Долуподписаният /-ната/
с лична карта
№
, издадена на
от
, с ЕГН
, в качеството ми на_________________________ (посочете
длъжността) на
(посочете подизпълнителя, който
представлявате) във връзка с обявената от
(посочете
наименованието на Възложителя) обществена поръчка по реда на Закона за
обществените поръчки с наименование: „Доставка на готови закуски и доставка на
готов топъл обяд за учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен,
обл. Сливен за учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства от ДБ по
ПМС № 308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на децата от подготвителните
групи в детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по
ПМС №186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден за учениците от І –ви до V-ти клас
Д Е К Л А Р И Р А М:
При изпълнение на поръчката ще позлзвам/няма да позлвам подизпълнители
Подизпълнителите, които ще ползвам са следните: /когато е приложеимо/
Подизпълнител
Конкретни
Обем,
чрез
дейности, които ще посочване
на
бъдат изпълнени от проценти от обема
подизпълнителя
на
обществената
поръчка
1.
2.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за посочване на
неверни данни.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Приложение № 17
ДЕКЛАРАЦИЯ
за разположение на техническо лице
Долуподписаният …………………………………………………………
(трите имена)
л.к. номер: ………………………, изд. на ………………………… от …………………………..
(данни от документа за самоличност)
в качеството си на …………………………………………………...................................................
(вид експерт съгласно офертата)
на участник .................................................................................................................................
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен съм да участвам в откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд
за учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за
учебната 2014/2015” финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС №
308/20.12.2010 г., за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от І –ви до ІV-ти клас и по ПМС
№186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
учениците от І –ви до V-ти клас
2. На разположение съм да поема работата, по този обществена поръчка, за цялото
времетраене на договора, съгласно изискванията на техническите спецификации и
офертата на участника.
3. Задължавам се да участвам приоритетно в изпълнението на поръчката (като
предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи поръчки и
ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на
поръчката.
4. Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник
за качественото изработване на предмета на поръчката.
5. Разбирам, че всяка умишлена недостоверна информация, описана в настоящото,
може да доведе до отстраняване на участника.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата: ..............................
……………………………….

Декларатор

Инвестира във вашето бъдеще!

