ЗАЯВЛЕНИЕ
От .............................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Желая да участвам в обществена поръчка процедурата с предмет: „Обновяване и основен
ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на
129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район
"Оборище" – гр. София“
СПИСЪК
на документите, съдържащи се в офертата

№

Вид на
документите

Съдържание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата:

Представляващ: _______________
(подпис и печат)

Брой
страници от
стр. до стр.

Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА
ДОГОВОР
Долуподписаният /ата/: ............................................................................................................с
(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/подизпълнителя – юридическо лице)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм запознат с условията на проекта на договор в процедурата с предмет: „Обновяване и основен

ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на
129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район
"Оборище" – гр. София“ и ги приемам без каквито и да било възражения.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата, ..............................

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

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният /-ната/

,

в

качеството

ми

на

_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет„Обновяване и основен ремонт на електрическата
инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164
ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район "Оборище" – гр. София“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При изготвяне на офертата 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 Наказателния кодекс.

[дата на подписване]

Декларатор: [подпис]:

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила
на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните
институции:
-

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
-

Относно задълженията, 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.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
-

Относно задълженията, 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: 02/ 8119 443

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният /-ната/

,

в

качеството

ми

на

_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическата
инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164
ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район "Оборище" – гр. София“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Срокът за валидност на представената от нас оферта е 6 (шест) месеца, считано от
крайната дата за подаване на офертите.

[дата на подписване]

Декларатор: [подпис]:

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознаване с условията на строителната площадка

Долуподписаният /-ната/
,
в
качеството
ми
на
_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическата
инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164
ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район "Оборище" – гр. София“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Посетих и извърших пълен оглед на място и съм запознат с условията на строителството на място
и съм оценил своята отговорност, за моя сметка и риск, както и с всички условия и необходими
фактори за подготовка на внесеното от мен предложение и подписването на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
[дата на подписване]

Декларатор: [подпис]:

Образец № 6

ДО
KMETA
НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ”- СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА УЧАСТНИКА
за участие в обществена поръчка с предмет:
ОБНОВЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ И
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 129 ОУ
„АНТИМ I“ И 164 ГПИЕ „МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС“ С АДРЕС УЛ. „СУЛТАН ТЕПЕ“ №
1, РАЙОН "ОБОРИЩЕ" – ГР. СОФИЯ“
ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________
/посочете фирма/наименованието на участника/.
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИКА:
Седалище и адрес на управление:


Страна, код, град, община



Квартал, ул., №,



Телефон, факс,


E-mail:
Единен идентификационен код
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки
Обслужваща банка


Град, клон, офис



Титуляр на сметката



Банкова сметка (IBAN)


Банков код (BIC)
Данни
за
представляващия
представител/ пълномощника:

/законния



Трите имена



Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН



Длъжност



Телефон / факс / e-mail:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представям техническо предложение за изпълнение на поръчката по
обявената от Вас открита процедура с предмет: Обновяване и основен ремонт на електрическата
инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164
ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район "Оборище" – гр. София, при
посочените от Вас условия в обявлението и документацията.
Поемам ангажимент да изпълня предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви,
посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка:
1. Приемам срокът за изпълнение на поръчката да бъде ………… календарни дни от
подписването на протокол за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия
и ниво на обекта / Акт. Обр. 2 и 2а , до издаване на Констативен Акт образец 15 съгласно Наредба
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Представям следната организация на персонала, на който са възложени изпълнението
на строително-монтажни работи:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………;
3. Декларирам, че всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, ще
бъдат с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или
ще се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите –
БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които
въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско
техническо одобрение.
Към предложението за изпълнение на поръчката се прилагат Сертификати/Декларации за
съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството,
удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и
стандарти.
4. Декларирам, че гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности
ще бъдат в съответствие с Наредба №2 от 31.юли.2003г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5. В случай, че бъда определен за изпълнител, ще представя всички документи,
необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в законовия срок.
Приложение:
1. Линеен календарен график;
2. Сертификати за съответствие/Декларации за експлоатационни показатели.

Име и фамилия
Качество, в което подписва офертата
Дата
Подпис и печат

Образец № 7
ДО
KMETA НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ОБОРИЩЕ”
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка с предмет:
„ОБНОВЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ И
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 129 ОУ
„АНТИМ I“ И 164 ГПИЕ „МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС“ С АДРЕС УЛ. „СУЛТАН ТЕПЕ“ №
1, РАЙОН "ОБОРИЩЕ" – ГР. СОФИЯ“
от ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му/ й на ...................................................................................................................
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:................................................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет Обновяване и основен
ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на
129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район
"Оборище" – гр. София“ и предлагаме:
ОБЩА ЦЕНА: …………………..................................................

/ цифром в лева без ДДС /

Словом без ДДС: ............................................................................................................................
[посочва се словом стойността и валутата - лева]

2. Предложената цена за изпълнение на строително–монтажни работи е формирана при следните
елементи на ценообразуване за видове СМР:
-

Часова ставка за възнаграждение на общи работници…………. лв./час
Допълнителни разходи върху труд
……. %
Допълнителни разходи върху механизация
……. %
Доставно -складови разходи
……. %
Печалба
……. %

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на
строителните дейности в съответствие с нормите и нормативите, действащи в Република
България. Цените са посочени в български лева.
4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и
техническата спецификация по процедурата.
5. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник,
чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20
на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла
на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията
изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се
представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
6. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним
услугата и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме,
че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като
всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл.
външни за страната органи.
7. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата
на сключване на договора ние се задължаваме да представим:
а) Гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от предложената обща цена.
До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша
страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете
страни.
ВАЖНО !!!!!!
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с
максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет.
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по количественостойностната сметка образец, като при формиране на общата цена, същата не трябва да
надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. При установяване на оферта
надхвърляща обявената прогнозна стойност, офертата на участника ще бъде отстранена
от участие в процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън
съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Приложение:
1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 8
Забележка: Количествено-стойностната сметка се предствя и на електронен носител /CD/ в
редактируем вариант.

Дата: ..............................

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

