ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.2 и т.3, ал.2 т.1, т. 3 и ал.5 т.2 от Закона за
обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ/а лична карта №.........................., издадена на ..........................
(дата на издаване)

от МВР гр. .............................,
(място на издаване)

В

КАЧЕСТВОТО

МИ

НА

ПРСТАВЛЯВАЩ......................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

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

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

вписано

в

търговския

регистър

по

партидата

на

ЕИК .............................., ИН по ЗДДС ..........................., заемащ качеството си на
.........................................
(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник/подизпълнител/участник в обединение:
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(ненужното се зачертава)

Не е обявен в несъстоятелност.
Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай, че
участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда и
не е преустановил дейността си.
Няма задължения по смисъла на чл.162 ал.2 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и
няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.
Не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.

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

..............................г.

Декларатор: .................................

(дата на подписване)

Декларацията се попълва от едно от лицата по чл.47 ал.4 от Закона за обществените поръчки, които могат да представляват
участника самостоятелно.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1, ал.2, т.2а и т.5 и ал.5 т.1 от Закона за
обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ/а лична карта №.........................., издадена на ..........................
(дата на издаване)

от МВР гр. ............................., представляващ .....................................................................................,
(място на издаване)

(наименование на юридическото лице)

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

тел./факс ..............................., вписано в търговския регистър по партидата на
..................................,

ЕИК .............................., ИН по ЗДДС ..........................., в качеството си на
.........................................
(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда 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 321а от Наказателния кодекс;
престъпление против собствеността по чл.194—217 от Наказателния кодекс;
престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;
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2. 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.
Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

..............................г.

Декларатор: .................................

(дата на подписване)

Декларацията се попълва от всяко едно от лицата по чл.47 ал.4 от Закона за обществените поръчки, в зависимост от правно
организационната форма на участника
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ОБРАЗЕЦ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:
„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на
съдебната власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно
Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”

Настоящата ценова оферта е подадена от
………………………………………………………………………………...………………………
(наименование на фирмата участник)
и е подписана от ...........................................................................................………………………....
(трите имена)
в качеството ми на .................................................................................................…..........................
(длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящето, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната
власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
Цена за прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на средно
напрежение за целия срок на договора............................................................./цифром и
словом/ без ДДС.
Цена за прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на средно
напрежение за целия срок на договора............................................................./цифром и
словом/ с ДДС.
Цена на 1 /един/ MWh нетна електрическа енергия .................................лв. /словом
........................../ лева без вкл. ДДС
Цена на 1 /един/ MWh нетна електрическа енергия ................................./словом
........................../ с вкл. ДДС
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата
на бул. „Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
стр. 5 от 12

Декларираме, че предложената от нас цена е крайна и в нея са включени всички разходи по
доставката. В цената не са включени разходи за балансиране и такса за участие в
балансиращата група и такива няма да се начисляват за сметка на Възложителя.
Прогнозното количество електрическа енергия не обвързва възложителя да го изразходва
или да се лимитира с това количество. Изпълнителят следва да доставя необходимите
количества електрическа енергия в необходимия срок и качество.

дата: _____________ г.

подпис и печат:_____________
_________________________
(име и фамилия)
_______________________________
(длъжност на представляващия участника)
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ОБРАЗЕЦ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ:__________________________________________________________________________
(наименование на участника)
Представлявано от - ____________________________________________________________
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето „Техническо предложение” за изпълнение на
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Доставка на
електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната
власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
(свободен текст, включващ описание на процеса по изпълнение предмета на поръчката,
съгласно техническото задание и спецификации на възложителя)
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Декларираме, че срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на регистрация на първия график за доставка.
Декларираме, че ще предоставим на възложителя необходимото количество електрическа
енергия в необходимите срокове и качество.
дата: _____________ г.

подпис и

печат:_____________

___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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ОБРАЗЕЦ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

ОФЕРТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:
„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на
съдебната власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно
Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”

от .............................................................................................................................................,
(наименование на юридическото лице)
със
седалище
и
адрес
....................................................................................................,
вписано в търговския
................................,

регистър

по

партидата

на

ИН
по
ЗДДС
...............................,
...........................................................................,

на

управление

..........................................,

представлявано

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

ЕИК

от

на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в
процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа
енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната
палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на
МП от координатор на балансираща група”
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1. Запознахме се с документацията за участие и с посочените в нея изисквания за участие в
процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената
поръчка, които заявяваме, че приемаме.
2. Ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията
на чл.57 ал.2 от Закона за обществените поръчки сме поставили в плик с надпис
„Предлагана цена”, който е неразделна част от настоящата оферта.
3. Декларирам, че представляваното от мен дружество ........................................, като
участник в процедурата отговаря на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително
обявените условия от Възложителя.
4. При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме (ненужното се
изтрива)
подизпълнители:
.....................................................................................................................
5. Прилагаме документите, удостоверяващи че посочения(те) от нас подизпълнител(и)
отговарят на всички изисквания на Възложителя.
6. В случай, че ............................................................ бъде определен за Изпълнител на
обществената поръчка, се задължаваме, преди подписването на договора да представим:
а) Гаранция за изпълнение в размер на 2% от максималната прогнозна стойност на договора
без ДДС в една от следните форми:
- банкова гаранция;
- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:
БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03
б) Всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от
съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, посочени в обявлението.
7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срока на договора.
8. Валидност на предложението ..............................................................
В съответствие с изискванията на чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП прилагаме списък на документите,
съдържащи се в настоящата оферта.

Подпис: .................
Дата: ......................
Име и фамилия: .........................
Длъжност: ..................................
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа
енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната
палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на
МП от координатор на балансираща група”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника: ...................................................................................................
Седалище и адрес на управление: ............................................................................., телефон
......................................, факс ......................................., E-mail: ............................................
Лице за контакти: ..................................................................................................................,
длъжност
..............................................................................................................................................,
адрес за кореспонденция
......................................................................................................................,
телефон ......................................., факс ......................................, E-mail:
............................................
Обслужваща банка: .................................................................................................................
IBAN сметка за възстановяване на гаранцията за участие
................................................................., BIC код: ...........................................
Подпис: ...........
Дата: .............
Име и фамилия: ....................
Длъжност: .........................
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане клаузите на проекта на договор
Долуподписаният/ата ...............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .............................., притежаващ/а лична карта №.........................., издадена на
..........................
(дата на издаване)
от МВР гр. ............................., представляващ
.....................................................................................,
(място на издаване)
юридическото лице)

(наименование на

със седалище и адрес на управление
....................................................................................................,
тел./факс ..............................., вписано в търговския регистър по партидата на
.............................. ЕИК .............................., ИН по ЗДДС ..........................., в качеството си на
.........................................
(длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам клаузите в него.

............................г.

Декларатор: .......................

(дата на подписване)

Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по
регистрация.
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Декларацията се поставя в плик №3 към ценовото предложение!

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл.4,ал.7 и по чл.6,ал.5, т.3 ЗМИП
Долуподписаният/ата:.........................................................................................................................
/ име, презиме, фамилия и ЕГН/
С постоянен адрес :.....................................................................................................................,
С гражданство...........................................................................................................................,
Притежаващ документ за самоличност.......................................................................................,
В качеството ми на.............................................../качеството на представителната власт/
в......................................................................................, с БУЛСТАТ...............................................
с дан.№..............................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
Паричните средства на посочената тук операция „Доставка на електрическа енергия на
средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата на
бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от
координатор на балансираща група”,
имат следния
произход:.......................................................................................................................................

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата
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