Образец № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас
Далчев“, гр. София“
Приложе
ние №

Съдържание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Дата

................/ ................../ .................
..................................................................

Име и фамилия
Подпис
..................................................................

Брой и вид на
документа (копие или
оригинал)

Образец № 2
До
105 СУ „Атанас Далчев“
Гр. София, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас
Далчев“, гр. София“
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен)
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавят необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или
поотделно (невярното се зачертава) от
следните лица:
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:
Имена на представляващия:
Длъжност/Действащ в качеството си на:
Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поща:
Посочете информация за представителството
(форма, обхват):
(попълва се ако е приложимо)

1. ……………………
2. ……………………..

Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:............................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. С подаване на настоящата оферта заявявам желанието си да участвам в обществената
поръчка, открита по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас
Далчев“, гр. София“ и декларирам съгласието си с всички условия на възложителя, в т.ч. с
определения от Възложителя срок на валидност на офертите и с проекта на договор.
2. Задължавам се да спазвам всички условия на Възложителя, посочени в обявата и
приложенията към нея, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни
бъде възложена.
3.1. Заявявам, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползвам/ще ползвам
(относимото се подчертава) следните подизпълнител/и:
1). ...............................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/ЕГН:
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):
2) ...............................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/ЕГН:
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):
!!! Приложимо, в случай, че участникът декларира, че ще ползва подизпълнител/и. Когато
участникът ще използва подизпълнител/и, всеки от тях попълва и представя декларации по
образец за липса на основанията за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор.
3.2. Декларирам, че:
3.2.1. Посочените в т. 3.1. подизпълнител/и, които ще ползвам, отговарят на съответните
критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях не са
налице основания за отстраняване от процедурата.
3.2.2. Няма да заменям посочения/те в т. 3.1. подизпълнител/и или включвам
подизпълнител/и по време на изпълнение на договора за обществена поръчка, освен ако:
3.2.2.1. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията
на поръчката, посочени в документацията за участие;
3.2.2.2. Възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; и

новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на
които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички
документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.
3.2.3. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще представя
копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства,
че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП.

3.2.4. Задължавам се и приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на
посочения/те подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.
Забележка!!!
Приложимо, в случай, че участникът декларира, че ще ползва подизпълнител/и:
4.1. За покриване установените критерии за подбор:
се позовавам на капацитета на трети лица
не се позовавам на капацитета на трети лица
(относимото се отбелязва)
4.2. Третите лица, на чиито капацитет се позовавам са следните:
Трето лице №1:
.......................................................................................................................................................
(наименование на третото лице)

Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:
.......................................................................................................................................................
Трето лице №2:
.......................................................................................................................................................
(наименование на третото лице)

Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:
.......................................................................................................................................................
Забележка!!!
Приложимо, в случай, че участникът декларира, че ще ползва трети лица. В случай на
необходимост, добавете по посочения начин трето лице № 3 и т.н.
5. Декларирам, че:
5.1. Посочените в т. 4.2 трети лица отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които се позовавам на техния капацитет и за тях не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
5.2. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при
подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка и доказване
съответствието си със заложените критерии за подбор.
!!! Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни в настоящото заявление.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Към настоящата оферта прилагам:
Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението – заверено
копие (ако е приложимо).
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
по образец;
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП по
образец;
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на специфични национални основания за
отстраняване по образец;
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор по образец;
Документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП:
a. Техническо предложение, съдържащо:
i. Предложение за изпълнение на поръчката по образец;
ii. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,

7.
8.

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
по образец;
b. Ценово предложение по образец.
Документи за поетите от подизпълнителя задължения по образец (ако е приложимо);
Документи за поетите от третите лица задължения по образец (ако е приложимо).
Дата
................/ ................../ .................
Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

Образец № 3.1.
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Долуподписаният ……………………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от……………………………..,
в
качеството
ми
на
…………………………………………………………………………………………….….
(посочете длъжността)
на ………………………………………….......................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за нуждите на учениците
от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 –
353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна.
3. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от Допълнителните
разпоредби на Закона за обществените поръчки, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Задължавам се да уведомява възложителя за всички настъпили промени в горепосочените
обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата
................/ ................../ .................
Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Образец № 3.2.
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП)
Долуподписаният ……………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на …………………………………………................................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за нуждите на учениците
от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Участникът, който представлявам:
- Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или
аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от
мен участник е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или
аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от
мен участник е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
- задължението е по акт, който не е влязъл в сила
(невярното се зачертава)
Забележка: т.1 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната
финансова година, но не повече от 50 000 лв.
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите
за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор.
5. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал.1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или ал. 2, чл. 118, чл.128, чл.228, ал.3,
чл. 245 и чл.301- 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните погоре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от НК.
Дата

................/ ................../ .................

Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
(за специфичните национални основания за отстраняване)
Долуподписаният/ата

ЕГН
(трите имена на декларатора)

в качеството си на
на

(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)
ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)

в съответствие с изискванията за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас
Далчев“, гр. София“
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:
По отношение на икономическия
оператор налице ли са специфичните
национални основания за отстраняване,
посочени в обявата?1
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за надеждност? Ако
„да“, моля опишете предприетите мерки:

ОТГОВОР:
(…) Да
(…) Да

(…) Не
(…) Не

(……………………………)

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните погоре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
НК.

Дата

................/ ................../ .................

Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

1

Има се предвид забраната за свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са
налице изключенията по чл. 4 от закона, както и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ

Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
за съответствие с критериите за подбор
Долуподписаният/ата

ЕГН
(трите имена на декларатора)

в качеството си на
на

(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)
ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)

в съответствие с изискванията за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас
Далчев“, гр. София“
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
Представляваният от мен участник отговаря на поставените критерии за подбор, както следва:
І. Участникът, когото представлявам, разполага с обект или обекти, регистриран/и по чл. 12 от
Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в
техническата спецификация към настоящата поръчка, а за чуждестранните участници – с обект,
регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното
законодателство на държавата, в която са установени:
Описание на регистрирания
обект/и, местонахождение
№

Описание на
групите храни, за
които е издадено
удостоверението

Данни за
основанието за
ползване на
регистрирания
обект

Номер и датата на
издаване, издател,
публичен регистър

1.
2.
3.

II. Участникът, когото представлявам, е изпълнил следните дейности, идентични и/или сходни с предмета
и обема на горепосочената обществена поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата:

№

Вид, място и обем
(кратко описание на
изпълнените дейности)

Стойност/цена (без
ДДС) на
изпълнените
доставки

Дата на
приключване
изпълнението

Получател на
доставката

4.
5.
6.

III. Участникът, когото представлявам притежава сертификат по EN ISO 9001:2015 - система за
управление на качеството (или еквивалентен), издаден на ……………….. от ……………………..,
с номер ………………….., валиден до ………………………, с предметен обхват
………………………
IV. Участникът, когото представлявам притежава сертификат за управление на безопасността на
храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен, издаден на

……………….. от …………………….., с номер …………………..,
………………………, с предметен обхват ……………………..

валиден

до

VI. За изпълнение на настоящата обществена поръчка представлявания от мен участник
разполага за периода на изпълнение на договора за обществена поръчка със специализирани
транспортни средства, които отговарят на нормативните санитарно-хигиенни изисквания за
транспорт на хранителни продукти от групите храни, включени в техническата спецификация на
поръчката и определени като такива съгласно пар. 1, т.12 от ДР на Закона за храните, както
следва:
№

Данни за превозното средство

Номер и дата на
издаване на
удостоверението
за регистрация
в БАБХ

Данни за
основанието за
ползването на
превозното
средство

Описание на
вида на
суровините и
храните, които
могат да се
превозват

1.
2.
3.

ДАТА:

2019г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)
(име и фамилия)

*Декларацията се подписва от поне едно от лицата, които представляват участника.

Образец № 5.1.

СПИСЪК
на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени за
последните 3 години от датата на подаване на офертата
на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/та …………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на ………………………………………….......................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за нуждите на учениците
от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“

Декларирам, че съм изпълнил следните доставки, които са сходни с предмета и обема на
поръчката:
Предмет и обем на
Получател и Стойност (без ДДС)
Начална и
№
изпълнените доставки,
телефони за
на изпълнената
крайна дата
кратко описание
връзка с него
доставка
на изпълнение

Прилагам следните документи, които доказват изпълнената/ните доставка/доставки:
1. .............................................
2. .................................................
3. ..........................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата
................/ ................../ .................
Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

Образец № 5.2.
Списък по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП
за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани
за изпълнението на поръчката
Долуподписаният/та …………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на ………………………………………….......................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за нуждите на учениците
от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Участникът, когото представлявам, разполага с обект или обекти, регистриран/и по чл. 12 от Закона

за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата
спецификация към настоящата поръчка, а за чуждестранните участници – с обект, регистриран
съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на
държавата, в която са установени:
Описание на регистрирания
обект/и, местонахождение
№

Описание на
групите храни, за
които е издадено
удостоверението

Данни за
основанието за
ползване на
регистрирания
обект

Номер и датата на
издаване, издател,
публичен регистър

7.
8.
9.
2. Представляваният от мен участник ............................. (наименование на участника) разполага за периода
на изпълнение на договора за обществена поръчка със специализирани транспортни средства, които
отговарят на нормативните санитарно-хигиенни изисквания за транспорт на хранителни продукти от
групите храни, включени в техническата спецификация на поръчката и определени като такива съгласно
пар. 1, т.12 от ДР на Закона за храните, както следва:
№

Данни за превозното средство

Номер и дата на
издаване на
удостоверението
за регистрация
в БАБХ

Данни за
основанието за
ползването на
превозното
средство

Описание на
вида на
суровините и
храните, които
могат да се
превозват

1.
2.
3.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата
................/ ................../ .................
Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

Образец № 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас
Далчев“, гр. София“
ДО:_______________________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
ОТ:_______________________________________________________________________
ЕИК /Булстат/ :……………………………….
Представлявано от: ........................................................
В качеството му на: .........................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаването ни с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с
предмет: „Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ
„Атанас Далчев“, гр. София“, Ви представяме настоящето предложение за изпълнение.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения!
Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме
условията в него, както и че сме съгласни с посочения от Вас срок на валидност на офертата.
За изпълнение на поръчката предлагаме:
1. Срок и място на доставка:
1.1. Доставките на закуските ще се извършват периодично/всекидневно съобразно
заявката на Възложителя, както следва: до 08:30 часа за I–ва смяна и до 14:00 часа на II-ра смяна.
1.2. Мястото на доставка е адреса на Възложителя: сградата на 105 СУ „Атанас Далчев“,
находяща се в гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Св. Пимен Зографски“ 7.
2. Доставката на закуските ще е до мястото на доставка. Транспортирането на закуските
е за наша сметка, с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни,
санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на
хранителни продукти от съответния вид.
3. Предлагаме следния срок за реакция след рекламация при установяване на липси
или некачествени храни/хранителни продукти, които не отговарят на нормативните изисквания,
техническите спецификации и договорните условия:
...........................................................................................................................................считано
от получаване на уведомлението.
*Срокът за реакция след рекламация се посочва в минути и не може да бъде по-кратък
от 20 /двадесет/ и повече от 90 /деветдесет/ минути.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката, в пълно
съответствие с гореописаната оферта и изскванията на Възложителя, посочени в техническата
спецификация на настоящата поръчка.
4. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП,
подписана от участника /ако е приложимо/;
Приложение:
1. Примерно месечно меню за закуска, предложено от участника;
2. Описание на метод, начин, подход за организация и за изпълнение на доставката,
разработени от участника;
Дата

................/ ................../ .................

Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

Образец № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП

Долуподписаният …………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на ………………………………………….......................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „„Доставка на закуски за нуждите на
учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта,
включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с
данъци и осигуровки и опазване на околната среда.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на
неверни данни в настоящата декларация.
Дата
................/ ................../ .................
Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

Образец № 8
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ
„Атанас Далчев“, гр. София“
От...............................................................................................................................................,
в качеството му на.....................................................................................................................
на.......................................................................................(наименование на участника)
ЕИК по БУЛСТАТ :.......................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената
от Вас обществена поръчка с предмет „Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви
до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“:
1.
Предлагана обща цена за изпълнение на предмета на поръчката съгласно изискванията на
техническата спецификация към документацията за участие е:
…………. лева /словом / без включен ДДС
и
…………. лева /словом / с включен ДДС
С настоящата оферта предлагам следните единични цени за доставка на закуски:
№

Вид закуска

Бр./грамаж

Прогнозно
количеств
о

Единична Единична
цена без цена с ДДС
ДДС

Обща цена
без ДДС
/количество
х ед. цена/

1.
2.
3.

Всичко общо без ДДС:
20% ДДС
Всичко общо с ДДС:

*Забележка: Прогнозното количество се посочва от Възложителя съобразно изискванията
за седмични доставки и периода на доставка, същото е ориентировъчно за участниците.
Общата крайна цена, предложена от участника се ползва само за целите на оценяването.
Договорът за възлагане на поръчката ще бъде сключен на предварително обявената от
Възложителя прогнозна стойност, която се явява и максимално допустимата обща
стойност на договора.
Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.
Предлаганата от нас цена включва всички необходими и присъщи разходи за
професионалното, качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката, но не само –
стойността на Продуктите, транспортни разходи франко склада на Възложителя, застраховки,
данъци, такси, и други.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна
посочената словом цена.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата
цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да
приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
Предложените единични цени в нашата оферта не подлежат на увеличение за целия
период на изпълнение на договора.
2. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и
всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обектите,
организационните и техническите условия на Възложителя, условията на договора и
разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за
изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други
изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на
поръчката.
3. Тази оферта ще бъде валидна, ако бъде приета от Възложителя преди изтичането на
...................(месеца) от обявения краен срок за представянето на офертите.
4. До подписването на договор, тази оферта и решението на Възложителя за избора ни за
изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.
Дата
Име и фамилия

________/ _________ / ______
__________________________

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________
__________________________

Този документ се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
“Предлагани ценови параметри”, поставен в запечатаната непрозрачна опаковка в
офертата.

Образец № 9
Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че
ще ползва подизпълнители. Подава се от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
От:.................................................................................................................................................
/име на представляващия подизпълнителя/
ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................
в качеството ми на:.....................................................................................................................
на...................................................................................................................................................
(наименование, фирма на подизпълнителя)
Седалище и адрес на управление:.............................................................................................
БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................
телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........
Декларирам, че:
1. От името на представлявания от мен подизпълнител:
………………………………………………………………………………………………
(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)
изразявам
съгласието
си
да
участваме
като
подизпълнител
на
…………………………………………………………………………………………………...
(наименование, ЕИК/Булстат)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за нуждите на
учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя)
3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата
................/ ................../ .................
Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП
Долуподписаният …………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на ………………………………………….......................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за нуждите на
учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в ......................................................................................
(посочват се конкретна част/части от техническото предложение)
от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически
и/или търговски тайни (вярното се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в
предвидените от закона случаи.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

................................... /............................................................................../ .......................................
Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация,
която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците
не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от
офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП

Образец № 11

Декларация-съгласие за обработване на лични данни от
субект на лични данни
Долуподписаният, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството ми на субект на
лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, подписвайки
тази декларация,

СЕ СЪГЛАСЯВАМ:
С настоящата декларация предоставям следните лични данни на Администратора 105 СУ
„Атанас Далчев“ – гр. София, ж.к. Дианабад, ул. „Св. Пимент Зографски“ и заявявам, че ще го
уведомя писмено при промяна на личните ми данни в срока на обработване.
Цел на обработване: участие в обществени поръчки по реда на ЗОП.
Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора за срок от 5
години, като след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от: 105 СУ „Атанас Далчев“ –
администратор на лични данни със следните контакти .....................
Обработващ лични данни: има
Предаване на трети страни: има
Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен
съгласие за обработване на лични данни имам следните права:
А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа
следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на
данни, срокът на обработване.
Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са
неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай
на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването
на личните ми данни:
-когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който
администраторът да провери точността на личните данни;
- когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат
изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на
правни претенции;
- когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.
Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без
ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи,
където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични
данни, на които е предоставил данните);
Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на
личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;
Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни
или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния
надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Ж) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността
на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на
нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил

надзорния орган за нарушението.
З) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай
че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;
И) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни
частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора по следния начин:
в писмен вид на хартиен носител под формата на молба (искане) и на следните контакти:
.......................................
Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно
волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.
Подпис на субекта на лични данни
.......................................

Дата
.................

Образец № 12
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
Долуподписаният …………………………………………………………………, с ЕГН
…………………………….., с лична карта № ……………, издадена на ………………….,
от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….
(посочете длъжността)
на ………………………………………….......................................................................................
(посочете наименованието на участника)
- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за нуждите на
учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с
/ненужното се зачертава/
преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в
/ненужното се зачертава/
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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,
вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата
................/ ................../ .................
Име и фамилия ..................................................................
Подпис
..................................................................

Образец № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)
от ................................................................................................................................
(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми
на .....................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява)
на.............................................................................................................................,
(наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ..............................., със
седалище и адрес на управление............................................................................................ участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на
закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр.
София“
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. За мен не са налице ограниченията посочени в чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
2. За юридическото лице, което представлявам не е налице ограничението по чл. 69, ал. 2 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на
неверни данни.
Дата
Декларатор (име и фамилия)
Длъжност
Подпис

________/ _________ / ________

Образец № 14
Обществена поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ
„Атанас Далчев“, гр. София“
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП
Долуподписаният/ата:
1. _________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване на
самоличността____________________________,
дата
на
раждане:__________________________________________,
гражданство/а: _____________________________________________,
постоянен адрес: _________________________________________,
или адрес: ________________________________________________________,
(за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:
на_________________________________________________________
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма
на юридическото лице или видът на правното образувание)
с
ЕИК/БУЛСТАТ/
номер
в
съответния
национален
регистър
_____________________________вписано в регистъра при _______________,
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно
образувание са следните физически лица:
1.____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ________________, дата на раждане ______________________,
гражданство/а:___________________________________________________
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: _____________________,
постоянен адрес: ___________________________________,
или адрес: _______________________________________,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете
или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител,
съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
телните разпоредби на
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза);
на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и
други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване,
договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи

възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
ик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други
средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно
посочените;
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
установи друго лице като действителен собственик;
Описание на притежаваните права: _____________________________
2. _____________________________________
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ___________, дата на раждане _____________________,
гражданство/а:_________________________________________
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: ______________________________,
постоянен адрес: ___________________________________________,
или адрес: __________________________________________________,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител,
съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
Търговския
закон
(посочва
се
..................................................................................................;

конкретната

хипотеза)

на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и
други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване,
договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
зител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други
средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно
посочените;
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
установи друго лице като действителен собственик;
Описание на притежаваните права:
___________________________________________________________________

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно
образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
___________________________________________________________________,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)
седалище: __________________________________________________________________,
(държава, град, община)
адрес:______________________________________________________________,
вписано в регистър
_________________________________________________________________,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър
____________________________________________
Представители:
1._______________________________________________________________________________
__________________,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:_____________________________,
дата на раждане: _____________________________________________,
гражданство/а: .______________________________________
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството:
___________________________________________________________________,
постоянен адрес:
______________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:_____________________________,
дата на раждане: _____________________________________________,
гражданство/а: .______________________________________
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството:
____________________________________________________________________,
постоянен адрес:__________________________________________________,
или адрес:__________________________________________________________
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване:
_______________________________________________________________
(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява
контрол:______________________________,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)
седалище:__________________________________________________________,
(държава, град, община)
адрес: ______________________________________________________________,
вписано в регистър ____________________________,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър
_____________________________________________
Представители:
1. _________________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: _________________________________,
дата на раждане: _________________________________________,
гражданство/а: __________________________________________
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: _________________________,
постоянен адрес:____________________________________________,
или адрес:_____________________________________________________
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
2.___________________________________________________________________(име,
презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: _________________________________,
дата на раждане: _________________________________________,
гражданство/а: __________________________________________
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството:
________________________________________________________________________________
___________________,
постоянен адрес:__________________________________________,
или адрес:___________________________________________________
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: _______________________________
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
______________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: _________________________________,
дата на раждане: _________________________________________,
гражданство/а: __________________________________________
(посочва се всяко гражданство на лицето)
постоянен адрес на територията на Република България:
_____________________________
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. _____________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.
ДАТА: _______________________ ДЕКЛАРАТОР: _____________________
(име и подпис)
УКАЗАНИЯ:
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
“§ 2. (1) “Действителен собственик” е физическо лице или физически лица, което/които в
крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание,
и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява
дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните
условия:
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания
действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен

процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно
образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством
контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се
търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни
стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на
собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава
акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно
образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното
или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на
юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също
физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни
образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски
фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи
съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост,
действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост,
когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната
собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост –
физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените
в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са
номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо
лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
(3) “Контрол” е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския
закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено
притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице
или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване
на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.
(4) Индикация за “непряк контрол” е упражняването на краен ефективен контрол върху
юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица,
включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид
сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на
решаващо влияние чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като
действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че
установеното лице или лица не е действителният собственик, за “действителен
собственик” се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен
служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел
установяване на действителния собственик по ал. 1.”
ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва от едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП, а при
участник обединение - от всеки от членовете на обединението.

Образец № 15
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник
по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
Долуподписаният/ната
....................................................................................................................... с лична карта №
........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството
ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен
търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),
участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас
Далчев“, гр. София“
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя
възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

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

.......................
Дата

/......................................................................./ ......................................
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

