
1

Образец №1 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА  
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА 
АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

По обособена позиция № …….:

№ Съдържание Вид на документа
(оригинал или 

заверено копие)

Брой 
страници на 

всеки 
документ

1.
Единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с 
изискванията на закона и условията на 
възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за 
всеки от участниците в обединението, което не е 
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката – попълва се Образец
ЕЕДОП.

2. Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност (когато е приложимо) 

3.
Документ, от който да е видно правното основание 
за създаване на обединението (когато е 
приложимо) Документът трябва да отговаря на 
условията посочени в т.3.2.2 и т. 3.2.3 от 
документацията.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

4.
Документ за упълномощаване, когато лицето, 
което подава офертата, не е законният 
представител на участника – оригинал или 
нотариално заверено копие

5.
Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническото задание и изискванията 
на възложителя – попълва се Образец №2
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6.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор - попълва се Образец №3

7.
Декларация за срока на валидност на офертата - 
попълва се Образец №4

8.
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд - попълва се 
Образец №5

ПЛИК  – „Предлагани ценови параметри” 

9. „Ценово предложение” – попълва се Образец № 6;

Дата.................     ПОДПИС И ПЕЧАТ:................................ 
                                                                                                                         (Име и длъжност) 

Забележка: Всеки участник може по негова преценка да включва и други документи в образеца съобразно 
оферта му за участие.



ОБРАЗЕЦ №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ 
НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 

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

и подписано от ..................................................................................................................................... 
 (трите имена и ЕГН) 

в качеството му на ............................................................................................................................... 
(на длъжност) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника (когато е приложимо): 

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката по 
Обособена позиция № …………, както следва: 
………………………………........................................

 2. Представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
изискванията на Възложителя в раздел VІ, т.6.3.2. от документацията за обществена поръчка, 
както следва: 

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

3. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за 
участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. 
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

4. Декларираме, че ще изпълним дейностите по проектиране по Обособена позиция № 

….. в следните срокове: …………………… календарни дни от подписването на договора за 

изпълнение. 

 5. Прилагаме: 

 * Документ за упълномощаване / когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника / оригинал или нотариално заверено копие; 

 * Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №3– 

оригинал; 

 * Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №4; 

 * Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №5;  

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

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



Образец № 3 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

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) 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 Запознат/а съм с условията на проекта на договора за обществената поръчка с 
предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА 
АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” и ги приемам без 
каквито и да било възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за 
изпълнител, същият ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към 
документацията за участие, в законоустановения срок.

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

на неверни данни. 

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



Образец № 4 

  Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

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) 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на 
нашата оферта за обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА 
ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, по обособена позиция № ………. ,  да бъде 
................. (............................) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти, 
посочен в обявлението за обществената поръчка. 

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

неверни данни. 

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

Забележка: Срокът за валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и 
осемдесет) календарни дни. 



Образец № 5 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП 

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) 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

При изготвяне на офертата си, представляваното от мен лице е спазило 
задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

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

на неверни данни. 

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



Образец № 6.1 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

и подписано от .............................................................................................................................. 
 (трите имена и ЕГН) 

в качеството му на ......................................................................................................................... 
(на длъжност) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника (когато е приложимо): 

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото, Ви представяме нашата ценово предложение за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ 
НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”  по Обособена 
позиция № 1

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката по Обособена позиция № 1, съобразно условията 

на обявата за участие, за цена, включваща всички разходи необходими за изпълнение на договора, 

както следва:  

І. ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ                ………………… лева без ДДС 

(словом: …………………………………………………………………….…..) лева без ДДС, 

ВКЛЮЧВАЩА: 

1. Обща цена за извършване на дейността по проектиране:  …………… лева без ДДС, 
словом: ………………………………………………………………. лева без ДДС, от които 

цена за проектиране на:  

- УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” от ул. „Кочо Честеменски” до ул. „Димитър Благоев”  с дължина 

370 м. - ..............................................без ДДС, ..................................с ДДС; 

- УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – ЮГ” от ул. „Кочо Честеменски” до ул. „Димитър 

Благоев” с дължина 385 м. - ..............................................без ДДС, ..................................с 

ДДС;; 

- УЛ. „КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ” от ул. „Княз Борис I” до ул. „Перуника” с дължина 290 м. 

 - ..............................................без ДДС, ..................................с ДДС;; 

3. Обща цена за дейността по упражняване на авторски надзор  …………… лева без ДДС, 
словом: ……………………………………………………………….. лева без ДДС, от които 

цена за упражняване на авторски надзор на:  

- УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” от ул. „Кочо Честеменски” до ул. „Димитър Благоев”  с дължина 

370 м. - ..............................................без ДДС, ..................................с ДДС; 

- УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – ЮГ” от ул. „Кочо Честеменски” до ул. „Димитър 

Благоев” с дължина 385 м. - ..............................................без ДДС, ..................................с 

ДДС; 



- УЛ. „КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ” от ул. „Княз Борис I” до ул. „Перуника” с дължина 290 м. 

 - ..............................................без ДДС, ..................................с ДДС; 

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

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



Образец № 6.2 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

и подписано от .............................................................................................................................. 
 (трите имена и ЕГН) 

в качеството му на ......................................................................................................................... 
(на длъжност) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника (когато е приложимо): 

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото, Ви представяме нашата ценово предложение за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ 
НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”  по Обособена 
позиция № 2

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката по Обособена позиция № 2, съобразно условията 

на обявата за участие, за цена, включваща всички разходи необходими за изпълнение на договора, 

както следва:  

І. ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ                ………………… лева без ДДС 

(словом: …………………………………………………………………….…..) лева без ДДС, 

ВКЛЮЧВАЩА: 

1. Обща цена за извършване на дейността по проектиране:  …………… лева без ДДС, 
словом: ………………………………………………………………. лева без ДДС,

2. Обща цена за дейността по упражняване на авторски надзор  …………… лева без ДДС, 
словом: ……………………………………………………………….. лева без ДДС 

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

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


