ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Образец!
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
От

/изписва се наименованието на търговеца/

___________

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ
, представлявано от
в
качеството му на
Относно: Публична покана № ______________________ за извършване на доставка с
предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите
на Областна дирекция „Земеделие“-гр. Добрич

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
С настоящото във връзка с Ваша Публична покана Ви представяме нашата оферта
за участие и декларираме, че приемаме без резерви и ограничения в тяхната цялост
условията по техническото задание.

1. Заявявам, че ще изпълня поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за
този вид дейност, както и в съответствие с изискванията, посочени в техническото задание
на възложителя. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги
приемаме без възражения.
2. Срокът за доставка на автомобила е………………….календарни дни, считано от датата на
сключване на договора, но не повече от 120 календарни дни.
3. Предлагам следната техническа спецификация на автомобил:

марка…………………………., модел ………………………:
ПОКАЗАТЕЛ
1.

Вид на каросерията

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА

2.

Брой места

3.

Брой на вратите

4.

Дължина

5.

Ширина

6.

Височина

7.

Междуосие

8.

Пътен просвет

9.

Двигател

10.

Обем на двигателя

11.

Скоростна кутия

12.

Мощност по DIN /еквивалент/

13.

Комбиниран разход

14.

Предаване

15.

Екологична норма

16.

Емисии на СО 2

17.

Предни спирачки

18.

Задни спирачки

19.

Шаси (окачване)

20.

Оборудване:
-

21.

Цвят

22.

Срок за доставка

23.

Гаранционен срок от участника

Нашата оферта е валидна до ……. (…………) дни от крайната дата за подаването й.
В случай че бъдем определени за изпълнители, ние в срок ще представим всички
документи, необходими за подписване на договора съгласно публичната покана.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да
представим гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на
договора.
Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в
обстоятелства свързани с изпълнение на услугата, на всеки етап от изпълнението на
договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или
непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до
нашето изключване от участие в настоящата процедура.

Към настоящото предложение прилагаме и са неразделна част от него:
Спецификация на предлагания автомобил;

Дата
Гр.

2013 г.

ДЕКЛАРАТОР: _________________
/подпис/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Образец!

ЦЕНОВА ОФЕРТА
От ______________________________________________________________________________
/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ
______________________, представлявано от _______________________________в качеството
му на ________________________________

Относно: Публична покана № ______________________ за извършване на доставка с
предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите
на Областна дирекция „Земеделие“-гр. Добрич

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание Ваша Публична покана Ви представяме следното ценово предложение:
1. Цена за доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил, тип
……………., марка……………., модел………….. /без ДДС/ ________________лв;
2. Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с
направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 90
/деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

Дата
Гр.

2013 г.

______________________
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Образец!
Относно: Публична покана № ______________________ за за извършване на доставка с
предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите
на Областна дирекция „Земеделие“-гр. Добрич

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1. Фирма (наименование) на участника:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ЕИК / БУЛСТАТ
………………………………………………………………………………………………………
3. Седалище и адрес на управление
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Телефон: ………………………, факс: ……………………………,
email:……………………………
5. Лице за контакт:
……………………………………………………………………………………………………,
Длъжност:……………………………..,адрес:…………………………………………………,
Телефон:……………………………….., email: ………………………………………………...
6. Обслужваща банка: …………………………………………….,
Банков код …………………………………………………………,
Номер на банкова сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията:
…………………………………………………………………………
Титуляр на сметката:………………………………………………………………………………

Дата: …………………………..

подпис и печат: ....................

Приложение № 5
Проект!
ДОГОВОР ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА, OСЪЩЕСТВЕНА ЧРЕЗ ПОКУПКА

№____________/______________2013 г.

Днес,______________

2013

г.,

в

град

София………………………………………………………..,

представлявано от ………………………………. – ……………………………… и ………………………. –
главен счетоводител на ……………………….., наричано за краткост Възложител, наричано за
краткост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

______________________________________________________________,
регистрирано и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със
седалище

и

адрес

на

управление

гр_________,

община_________________

ул.

____________________№ ___________, / ЕИК_________________________, представлявано
____________________________, ЕГН ____________________________-, в качеството му на
___________________________, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание
утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол от …………………… на комисия, назначена за избор на
изпълнител за извършване на услуга, съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и решение № …………………………, се сключи настоящият договор за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка с
предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за
нуждите на Областна дирекция „Земеделие“-гр. Добрич срещу възнаграждение.
(2) Доставката се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в приложение
№ 1 - Техническо задание, и техническа и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи
неразделна част от този договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставката при условията на направеното от него
предложение
II.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. Срокът за изпълнение на доставката е до 120 /сто и двадесет/ календарни дни
и започва да тече от датата на подписване на договора.
Чл. 3 Място на изпълнение: МЗХ, бул. Христо Ботев 55. Мястото на доставката може да
се променя с писмена заявка от Възложителя.
III.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три

на сто)

от

възнаграждението.
Чл.5. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за
срок, надвишаващ срока по чл. 2 с не по-малко от 30 дни.
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 14 (четиринадесет) дни
след приемане на доставката по реда на чл. 9.
(3) В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността
на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението.
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора
възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1. да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните;
2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество и др. във всеки момент
от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи
доставката в срок по настоящия договор;
4 да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническата
спецификация на Възложителя.
5.

да

върне

гаранциите

за

изпълнение

след

подписване

на

приемателно

–

предавателен протокол.
7. да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните
в чл. 17
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1. да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да
я предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;
2. да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация,
свързани с изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението по чл.3;
4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на
доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по
изпълнението относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това
да пречи на изпълнението;
5. да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в размер
на 3 % (три на сто) от ценовото си предложение с ДДС;
3. да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 11-14.
V.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
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Чл. 9. (1) Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен
протоколи

за

превозното

средство,

подписан

от

Изпълнителя

и

……………………………,

……………………..
(2) Приемателно–предавателните протоколи се завеждат в деловодната система
на …………………………
VI.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.10. Гаранционният срок е:
За……………..модел…………….., марка ……………………………..
……………………………………………………………………………от предаването на протоколите по чл. 9.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в
Република България и ЕС.
Чл.12. В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
писмено е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да замени
съответната част с нова .
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши замяната в рамките на .....................
дни от констатацията по чл.12.
Чл.14. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.15. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да отстрани дефекти, проявили се в
гаранционния срок за съответното превозно средство, той се задължава да замени
дефектиралата част с нова.
Чл.16. Обстоятелствата по предходните членове се установяват с констативен
протокол, подписан от представители на страните, в които се вписват начина за установяване
на

дефектите

и/или

отклоненията,

изчерпаните

начини

за

тяхното

отстраняване

и

споразумението за замяна.
VI.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.17. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
заплаща на Изпълнителя обща сума в размер на ........................... /…………………./ лв. без
ДДС, ДДС в размер на…............................. /…………………./ лв. или общо

с включен ДДС

........................... /…………………./ лв. ДДС в срок от 15 /петнадесет календарни дни, считано
от датата на влизане в сила на договора;
(2) При наличие на бюджетни средства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да преведе на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 100 %, срещу представена гаранция /парична или банкова/
за аванс, покриваща пълния размер на авансовото плащане. Валидността на гаранцията
трябва да бъде със срок 30 дни след срока на договора. Гаранцията за аванс се освобождава
веднага след подписване на приемателно – предавателен протокол за доставка на превозното
средство.
Чл. 18 (1) Плащанията по чл. 17, ал. 2, ще бъдат извършени с платежно нареждане
по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена данъчна фактура.
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(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка: _____________________клон_____________
Банкова сметка: IBAN _________________________
Банков код: BIC_______________________________
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.19. При забавено предаване на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение с ДДС за
всеки просрочен ден, но не повече от 10 %.
Чл.20. При виновно неизпълнение на договорно задължение извън случаите по ал. 1,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от

договореното

възнаграждение с ДДС.
Чл.21. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава
изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи
по общия ред.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.22. Договорът се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения от страните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
4. с изтичане на срока по чл. 2 от настоящия договор.
Чл.23.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

може

да

развали

договора

едностранно,

с

писмено

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок. В този
случай на заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да
бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в
състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи той заплаща по реда на чл. 13 на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактически извършената работа.
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. Неразделна част от настоящия договор са :
1. техническо задание – Приложение № 1 от публичната покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
Техническо предложение - Приложение № 2 от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. ценова оферта /Приложение № 3/ и хонорар сметка от предложението на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено с неговата ценова оферта/;
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3. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния окръжен съд, в срок на валидност или ЕИК, съгласно изискванията на
Закона за търговския регистър;
4. Документите по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издадени от
съответните компетентни органи /оригинали или нотариално заверени копия/. При наличие
на ЕИК се представя само документа по чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП (оригинали или нотариално
заверени копия);
5. Документа по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП, издаден от съответния районен
съд в срок на неговата валидност (оригинал или нотариално заверено копие);
6. Гаранция за изпълнение на договора в размер на ………………….. /…………………../ лв.
Чл.26.

Всички

спорни

въпроси

във

връзка

със

сключването,

изпълнението

и

прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд в гр. София.
Чл. 27. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.
Договорът се състави в 3 еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6
Образец!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
в избор на изпълнител по реда на глава осем „а” Закон за обществените поръчки на
обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой
неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“- гр. Добрич
Настоящото заявление е подадено от …………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(наименование на участника)
и подписано от………………….………………………………..………………….
(трите имена и ЕГН)
…………………………………….……………………………………………………
в качеството му на ………………………………………………….………………
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявяваме, че желаем да участваме в избор на изпълнител на горепосочената
поръчка при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
до изтичане на ……… (………) календарни дни включително от крайния срок за
получаване на оферти.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора
настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще
бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще изпълним обекта на
поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническите спецификации към
документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка.
Дата………………2013 год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

Приложение № 8
Образец!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП
Долуподписаният: ________________________________________________________________________, в
качеството на _____________________ на ____________________________________
/изписва се наименованието на търговеца/дружеството/

рег.
по
ф.д.
№______/______г.,
том____,
стр._____,
партида________по
описа
на_________________________________съд, БУЛСТАТ _________________ или вписан в Търговския
регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК
________________________, със седалище и адрес на управление ___________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество:
1. Не е обявено в несъстоятелност;
2. Не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;
3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда,
не е преустановило дейността си.
4. 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,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните пет години;
6. Не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на
договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на
декларираните обстоятелствата с настоящата декларация.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Забележка: Декларация за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата,
посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за
физическото лице - търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват
кандидата или участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от
26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от
лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ……………….

Приложение № 9
Образец!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП
Долуподписаният: ________________________________________________________________________, в
качеството на _____________________ на ____________________________________
/изписва се наименованието на търговеца/дружеството/

рег.
по
ф.д.
№______/______г.,
том____,
стр._____,
партида________по
описа
на_________________________________съд, БУЛСТАТ _________________ или вписан в Търговския
регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК
________________________, със седалище и адрес на управление ___________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организацията.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Забележка: Декларация за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата,
посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за
физическото лице - търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват
кандидата или участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от
26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
УТОЧНЕНИE
„Свързани лица” съгласно § 1, т. 23а от ДР на Закона за обществените поръчки са:
1. роднини по права линия без ограничение;
2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
3. роднини по сватовство - до втора степен включително;
4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
5. съдружници;
6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
7. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени
с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ……………….

Приложение № 10
Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА
В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният ..............................., ЕГН ......................., притежаващ лична карта №
......................, издадена на ................. г. от МВР– ................, с постоянен адрес гр. ..................,
община ................, Област ................., ул. „...................” № ..............., Телефон: .................., Факс:
..................., е-mail: ........................., в качеството си на .......................................... със седалище и
адрес на управление гр........................, ул. .................... №........... вписано в Търговския регистър
при Агенцията по вписвания с ЕИК ........................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съм запознат с условията на проекта на договор в настоящата процедура с предмет:
“ Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на
Областна дирекция „Земеделие“- гр. Добрич и ги приемам без каквито и да било
възражения.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................. г.

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

