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ТОМ VІ, Т.1 

 

 

ОБРАЗЦИ - ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Избор на изпълнител за доставка по обособени позиции: 

                   Обособена позиция  (ОП) 1 - трактор /втора употреба/, 

                             Обособена позиция  (ОП) 2 -  плуг /нов/,  

     Обособена позиция  (ОП) 3 - роторна косачка / нова/ 

Обособена позиция  (ОП) 4 -  щангова пръскачка /нова/ 

за нуждите на Професионална гимназия по земеделие, гр. Търговище 
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Образец № 1 

 

 

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 
 

 

Пор. 

№ 

 

 

Съдържание 

Вид и количество на 

документите 

/оригинал или 

заверено копие, брой 

страници/ 

 Плик № 1 „Документи за подбор“  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 Плик/ове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“  

7.   

 Плик/ове № 3 „Предлагана цена“   

8.   

9.   

 

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Образец №2 
 

 

 

ДО  

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  

УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 27 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА  

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Наименование на 

поръчката: 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ: ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой 

нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой 

нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА, ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ,                                    

ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА 

ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по Националната програма 

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН 

за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 
 

 

 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящата оферта e подадена от: 

                                                      /наименование на участника/ 

и подписана от: 

 

                                                            /три имена/ 

в качеството му/им  на 

                                                                       /длъжност/ 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Адрес............................................................................................................................... 

                        /пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./ 
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Телефон №: ..................................................... 

факс №:............................................................ 

e-mail:.................................................................. . 

 

2. Лице за контакти................. ........................................ .................................... 

Длъжност:………………………………………………….. 

Лична карта №............................,издадена на.........................от......................... 

телефон / факс: ............................. ……………………… 

 

3. Обслужваща банка:…………………………………… 

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде 

определен за изпълнител на поръчката: 

 

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………… 

Титуляр на сметката ................................................................................. ……………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на 

обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и 

приети от нас. 

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:  

 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.                       

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.              

5. 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.          

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, 

свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в откритата процедура.                 

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко 

от 180 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, 

като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и 

известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 

 

Дата:........................ г.                                                                  .........................................                                                  



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  

ннуужжддииттее  ннаа  ППррооффеессииооннааллннаа  ггииммннааззиияя  ппоо  ззееммееддееллииее  по проект „Обучение със съвременна техника – сигурно бъдеще” по Национална програма  

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015 г. 

 Решение на МС  № 299 / 05.05.2015 год.   

 Страница 5 
 

                                                                                             (Подпис и печат) 

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се 

представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е 

упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване 

на обединение.  
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Образец № 3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

 

 Подписаният: …………………………………………………………………...................... 

(трите имена) 

Данни по документ за самоличност.............................................. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

(длъжност) 

на Участник, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

     ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и 

неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:...................................... 

 

        

 

 

 

 

Дата:  .............. ............                       ДЕКЛАРАТОР: 

Гр ………………..                                   ………………………..                                                     

(подпис, печат) 
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     Образец №4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 

 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

(длъжност) 

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 

на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

 

2.Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност; 

 

3. Представляваното от мен дружество не е в производство по ликвидация или в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 

 

4. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата и към община по 

смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения, свързани с плащането на 

вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която 

участникът или участникът е установен. 

 

5.Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  

ннуужжддииттее  ннаа  ППррооффеессииооннааллннаа  ггииммннааззиияя  ппоо  ззееммееддееллииее  по проект „Обучение със съвременна техника – сигурно бъдеще” по Национална програма  

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015 г. 
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 Страница 8 
 

 

6.Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси.  

 

7. Информацията по т. 1-6 се съдържа в следните публични регистри ……………… (посочва се в кои 

публични регистри се съдържа посочената информация) 

или следния компетентен орган …………………………, е длъжен да предостави информация за тези 

обстоятелства. 

(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на 

Възложителя) 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата ___________2016 г.  

 

гр................................     ДЕКЛАРАТОР: __________________ 

 

 

* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или 

участника. 

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от 

подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от 

членовете на обединението. 



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  

ннуужжддииттее  ннаа  ППррооффеессииооннааллннаа  ггииммннааззиияя  ппоо  ззееммееддееллииее  по проект „Обучение със съвременна техника – сигурно бъдеще” по Национална програма  

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015 г. 
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Образец № 5 

 

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ  

 за доставки  еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 

години до крайния срок за подаване на оферти 

 

Подписаният: 

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

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

(длъжност) 

на ……………………………………………………………………………………………... - 

(наименование на участника) 

участник:  …………………………………………..………………………………, в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на 

офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следните доставки, които са еднакви 

или сходни с  предмет на обществената поръчка: 

№ Предмет на 

договора 

Възложител Изпълни-

тел 

Стойност 

на 

договора 

Период 

на 

изпълне-

ние 

Процент на изпълнение на 

участника и описание на 

дейностите, изпълнявани от 

участника
1
 

1.       

2.       

 

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

    г.                    Декларатор:     

(дата на подписване) 

Към Списъка задължително следва да се приложат доказателства за извършената доставка; 

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 

                                                 
1
  В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител. 



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  

ннуужжддииттее  ннаа  ППррооффеессииооннааллннаа  ггииммннааззиияя  ппоо  ззееммееддееллииее  по проект „Обучение със съвременна техника – сигурно бъдеще” по Национална програма  

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015 г. 
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издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

 

Образец № 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

за участието или неучастието на подизпълнители 

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

 

Долуподписаният /ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., 

издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на 

........................................................ на ............................................................................... -  

(посочете длъжността)     (посочете фирмата на участника)  

участник в обществена поръчка с предмет :  

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

 

Участникът ........................................................................................................ 

(посочете фирмата на участника),  

когото представлявам: 

 

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва 

подизпълнители; 

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................, 

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата  ще бъде .........% от 

общата стойност на поръчката. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

..................................... г.                                      Декларатор: ........................... 

 (дата на подписване)     

                                                 
*
  Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.  



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  

ннуужжддииттее  ннаа  ППррооффеессииооннааллннаа  ггииммннааззиияя  ппоо  ззееммееддееллииее  по проект „Обучение със съвременна техника – сигурно бъдеще” по Национална програма  
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Образец № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Подписаният: ………………………………………………………………................... 

(трите имена) 

Данни по документ за самоличност .............................................................................. 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

(длъжност) 

на …………………………………………..………………………………………………… - 

(наименование на подизпълнителя) 

подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1.  От името на представляваното от мен дружество: 

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

(посочете юридическото лице, което представлявате) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ................................................. 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка. 

2.  Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

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

 (избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител) 



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  
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3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи: 

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона 

за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от 

……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на 

чуждестранните лица. 

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран 

или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този 

случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството. 

4.2. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела 

на нашето участие: ……………………………………………………………… 

4.3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 

(Декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие, като 

изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат 

такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал); 

 5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за 

участие: …………………………………………………………………… 

 

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните 

по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

 

Дата: ................. г.  ДЕКЛАРАТОР: .................... 

 



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  

ннуужжддииттее  ннаа  ППррооффеессииооннааллннаа  ггииммннааззиияя  ппоо  ззееммееддееллииее  по проект „Обучение със съвременна техника – сигурно бъдеще” по Национална програма  

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015 г. 
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Образец № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.56, ал.1, т.6 и чл.55 от ЗОП 

 

Подписаният: ………………………………………………………………................... 

(трите имена) 

Данни по документ за самоличност .............................................................................. 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

(длъжност) 

на …………………………………………..………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Не съм „свързано лице” и представляваното от мен дружество не е „свързано предприятие" по 

смисъла на пар.1, т.23а и т.24 от ДР на ЗОП с друг участник в откритата процедура за възлагане 

на обществена поръчка.  

2. Представляваният от мен участник не е дал съгласие да участва като подизпълнител в 

офертата на друг участник. 

3. Представляваният от мен участник не е съдружник в дружество, което е друг участник в 

процедурата и не е включен в обединение, което е друг  участник в процедурата. 

4.  Не сме участвали като външни експерти в изработването на техническите спецификации и в 

методиката за оценка на офертите, което да ни дава предимство пред останалите участници в 

процедурата. 

    

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

..................................... г.                    Декларатор: ........................... 

  (дата на подписване)     



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  

ннуужжддииттее  ннаа  ППррооффеессииооннааллннаа  ггииммннааззиияя  ппоо  ззееммееддееллииее  по проект „Обучение със съвременна техника – сигурно бъдеще” по Национална програма  

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015 г. 
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Образец № 9 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки  

за приемане на условията в проекта на договора 

 

 

 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................ 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        

 



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  
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„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015 г. 
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Образец № 10 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици 

 

 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................ 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и 

чл.5, т.3 от  Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на 

хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от 

процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              
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Образец № 11 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

 

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /ната/         с лична карта №   , 

издадена на     от                         , с ЕГН            , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на          

    (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:                                      

ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова 

РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ                                           

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по 

Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

 

 В офертата на представлявания от мен участник …………. (посочете наименованието на 

участника) в част:  …………....…………………………… (посочва се коя част конкретно от 

офертата)  има конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни информация 

и същата не следва да се разкрива от възложителя. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        

             

                                            

 

 

                                                 
*
  Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. 



                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                                 

обл.Търговище,община Търговище, гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Цар Симеон” № 27                                    

Тел. 0601/ 6 4284, 6 28 06, моб. тел: 0878657313 ; е-mail:  pgzemedelie.tgv@abv.bg  

 

 

Документация  за участие в открита процедура по ЗОП, опростени  правила с предмет: “ИИззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  ззаа  ддооссттааввккаа  ппоо  ооббооссооббееннии  ппооззииццииии::              

ООПП  11  ––  11  ббрроойй    ттррааккттоорр  ввттоорраа  ууппооттррббаа,,ООПП22  ––  11  ббрроойй  нноовв  ппллуугг,,  ООПП  33  ––  11  ббрроойй  нноовваа  ррооттооррннаа  ккооссааччккаа  ии  ООПП  44  ––  11  ббрроойй  нноовваа  щщааннггоовваа  ппрръъссккааччккаа    ззаа  
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Образец № 12 

/поставя се в Плик №2/ 

 

 
Наименование на Участника:  

Правно организационна форма:  

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 
 

ДО  

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  

УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 27 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

  

 

     

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на поръчката 

 

Наименование на 

поръчката: 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ: ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 

брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 

– 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ,                              

ГР. ТЪРГОВИЩ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА 

ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ”по Националната програма 

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци 

и условията на договора, предлагаме нашето техническо предложение за изпълнение на                          

Обособена Позиция ………………….от  поръчката: 

 

 

 

1. Предлагаме да доставим ………………………: 

Марка…………………… 

Модел…………………… 

Година на производство.…………….. 

 

2. Доставката ще бъде извършена в срок до...............................................  

(с думи) календарни дни, след сключване на договор. 

 

Посочения срок за доставка на стоките не бива да бъде по-дълъг от тридесет календарни 
дни след сключване на договор за доставка и следва да бъде посочен в календарни дни. 

 

    3. Гаранциционния срок на доставените стоки е: 

 

. …………………( опиание на ОП) :  ................................................(с думи) месеца; 

 

Гаранционните срокове на доставките трябва да е не по-малък от 12 месеца. 
Гаранционният срок  следва да се посочи в календарни месеци.  

 

  4.  Предлагаме следния срок за следгаранционно обслужване: 

 

.................................................................................(с думи) месеца, след датата на изтичане на 

гаранционния срок; 

 

Предложените срокове за следгаранционно обслужване  следва да се посочат в месеци и 

предложенията да са цяло число. 

     

  

Приложения: 

1. Документ/оторизационно писмо или еквивалент, издадено от  официалния 

вносител/дилър/представител на предлагананата от него  техника, доказващи правото на 

участника да извършва продажби и сервизните му права -  заверени копия.  

2. Декларация, съдържаща списък на собствени или наети  сервизи на територията на област 

Търговище или съседните и области, в които участникът ще осигури гаранционно и  

следгаранционно  обслужване на предлаганата техника – свободен текст. 

3. Документ/и, удостоверяващ/и  съответствие на предлагания трактор с европейските норми – 

заверени копия; 
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Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

Образец № 12.1 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Стоките, които предлагаме да доставим, притежават следните параметри: 

 

Обособена позиция ………………..: 

 

Параметри Минимални технически изисквания 

на Възложителя 

Технически параметри, предлаган от 

участника(участникът следва да посочи параметрите на 

всички зададени в предходната колона технически 

данни) 

      

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ОБРАЗЕЦ №13 

 

Наименование на Участника:  

Правно организационна форма:  

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ДО  

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  

УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 27 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

 

     

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на поръчката 

 

Наименование на 

поръчката: 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ: ОП 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 

брой нов  ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 

– 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ,                              

ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА 

ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ” по Националната програма 

„Модернизиране на системата на професионалното образование” на 

МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

  

 Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения обект, Ви представяме нашата ценова оферта за Обособена позиция 

…………………, както следва: 

Офертата не съдържа варианти за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

документацията за участие. 

 
 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
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Изпълнението на обекта на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

 

№ Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството  

К-во /бр./ Единична цена 

в ....... 

Обща цена в. ........... 

1 2 3 4 5 

     

 
Обща цена в ________________без ДДС:________________________ 

(цифром и словом) 

 

 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване 

на предлаганата цена от документацията по процедурата, а именно: 

 

Изисквания и условия на 

______________________________________ 
                   (наименование на възложителя) 

Предложение на 

участника 

 

Забележка 

- франкировка  и място за изпълнение на 

съпровождащите дейности : 
(преписва се от условията за формиране на цените) 

  

- валута на предложението- 
(преписва се от условията за формиране на цените) 

  

- други условия 
(преписва се от условията за формиране на цените) 

  

 

За изпълнение обекта на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

  __________________ Словом:__________________________________ 
                 (посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се) 

 

III. ДРУГИ 

Там където се налага, са приложени допълнителни листа към образеца на ценовата 

оферта, с оглед детайлно описание на позициите по офертата, а именно: 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната / общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 

бъдем задължени да приведем общата / единичната цена в съответствие с единичната / общата 

цена на офертата. 
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С настоящата оферта се задължаваме, в случай, че бъдем определени за изпълнител на 

поръчката да сключим договор за изпълнение на поръчката, в които ще се включват всички 

направени от нас предложения в настоящата оферта. 

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша 

страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 

 

 

  

 Дата 

 

________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 


