
Образец № 1

Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата:

Наименование на участника:

№ по ред Вид на документа

Брой документи,
бр. страници,

форма
(оригинал или

заверено копие)

2 3

1. Опис на документите и информацията, съдържащи
се в офертата - Образец № 1

2. Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2;

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици –
Образец № 3

4. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39,
ал. 3, т. 1, буква „а“  от ППЗОП (оригинал)

(когато участникът се представлява от
пълномощник)

5. Предложение за изпълнение на поръчката
(оригинал, по Образец № 4 с Приложение № 2
към него.)

6. Декларация за приемане клаузите в проекта на
договор (оригинал, по Образец № 5)

7. Декларация за срока на валидност на офертата
(оригинал, по Образец № 6)

8. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“
съдържащ Ценово предложение (оригинал, по
Образец № 7)

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)

......................................................................
(длъжност на представляващия участника)



Образец № 2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и

техните действителни собственици

(подава се от кандидат, участник / подизпълнител)

Долуподписаният/ата/ ,
/собствено бащино фамилно име /

с постоянен адрес:

Представляващ/а
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

В качеството си на__________________________________________________ __
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

Седалище:
Адрес на управление:
Тел./факс:
ЕИК______________________________

Относно: сключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински
консумативи и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР
ШОЙЛЕВ ЕАД ”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано / е регистрирано в
/ненужното се зачертава/

юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ________________________

2. Представляваният от мен участник не е контролирано/е контролирано лице от
/ненужното се зачертава/

дружество/дружества, регистрирано/регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, а именно: __________

3. Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. __________



от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако участникът е дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано лице от
дружество/дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, във връзка с §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата 2018 г. ДЕКЛАРАТОР: _________

Гр. /подпис/

В зависимост от правно-организационната форма на участника, декларацията се
представя от едно от лицата, които го представляват.



Образец № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет:

“Доставка  на медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ –
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ”

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото, Ви представяме оферта за участие в обявената от Вас публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка  на медицински
консумативи за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ”
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената  процедура.

Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.
Участваме за следните номенклатури в Техническата спецификация, представляващи

обособена позиция: ……………………………………………………………………………………

Приемаме да извършваме доставки на  всички медицински продукти, съгласно изискванията и
параметрите, посочени в техническата спецификация на Възложителя за срок от 12 месеца.

Срок за изпълнение на писмените заявки, от подаването на заявката –
………………………..

Потвърждаваме, че към датата на всяка доставка, остатъчният срок на годност, на

медицинските консумативи, определен от производителя, ще бъде не по-малко от 75%

/семдесет и пет процента/ от общия  срок на годност към момента на доставката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества
лекарствении продукти, предмет на договора, за целия срок на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок
от Възложителя.

дата: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: ____________________
____________________________________

(име и фамилия)
________________________________
(длъжност на представляващия участника)



Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За съгласие с клаузите на проекта на договор

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника)
ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………..

ОТНОСНО: “Доставка  на медицински консумативи и дезинфектанти за
нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ”
Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и съм съгласен с клаузите, съдържащи
се в него.

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



Образец № 6

ДДееккллаарраацциияя ззаа

ССРРООККАА ЗЗАА ВВААЛЛИИДДННООССТТ ННАА ООФФЕЕРРТТААТТАА

Долуподписаният/-ната ………………………………………………., с лична карта
№........………..........…….., издадена на ................……………… от……………...............…….,
ЕГН ……………………………………………, в качеството ми
на..…………………………………......................................... (управител, член на управителен
орган) съгласно (документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт,
пълномощно и пр.), на…….............…………........................................................................................
(посочете фирмата на участника) с БУЛСТАТ/ЕИК ……............................, със седалище
…...................... и адрес на управление ……............……….. – участник в публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка  на медицински консумативи и
дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ”

ПРЕДЛАГАМ:

Срок за валидност на офертата следва да e не по малко от 90 /деветдесет/ календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.

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



Приложение № 2

Към Образец № 4 Предложение за изпълнение на поръчката

Ном.№ Наименование Техн.характеристика Мернаединица Количество Търговсконаименование Производител
Размери/бройвопаковка

Попълват се номенклатурите от съответната обособена позиция, които участникътоферира.
ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________________________________________________________(име и фамилия)_______________________________________________(длъжност на представляващия участника)


