
                                    

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/         , ЕГН  

  , в качеството ми на         на    

   , ЕИК: .___________________ със седалище и адрес на управление 

            - участник 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на учебници и 

учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от ОУ „Васил Априлов” 

за учебната 2018/2019 год. - трети и седми клас по обособени позиции  
обособена позиция №.......................................... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за 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. Представлявания от мен участник 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 кандидата или участника, или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм 

установен.   

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП 

5.Не е установявано, да е представян документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или неизпълнението на критерии 

за подбор, както и не е установявано да е предоставена изискваща се информация, 

свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор . 

6.Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП с възложител 

или служител в неговата организация. 

7. Не е установено с влязло в сила НП или съдебно решение, че при изпълнение на 

договор за обществена поръчка е нарушаван чл.118, 128, 245, 301-305 КТ или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата в която е установен участника. 

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

 

 

 

дата: ................ г.    ДЕКЛАРАТОР: ...................... 
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Наименование на 

участника: 

 

 

Правно-организационна 

форма на участника: 

 

/търговското дружество или обединения, или друга 

правна форма/ 

Представлявано от:  

Седалище по 

регистрация: 

 

ЕИК:  

 

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
 

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за 

учениците от ОУ „Васил Априлов” за учебната 2018/2019 год. - трети и седми клас 

по обособени позиции 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:............................................................ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Във връзка с получена покана за участие в обществена поръчка с горепосочения 

предмет и след запознаване с условията, изложени в поканата, декларираме, че 

приемаме безусловно същите и Ви представяме предлаганата от нас цена и срок за 

доставка на учебници и учебни помагала, както следва: 

 

Предлаганата обща стойност за изпълнение на Доставка на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване за учениците от ОУ „Васил Априлов” за 

учебната 2018/2019 год. - трети и седми клас по обособени позиции  

по обособена позиция: 

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

  

……………………………(словом………………………..…) лв. без 

ДДС. 
 

При единични цени – по приложение 1 – образец на заявка. 

 

 В общата стойност са включени: стойността на предлаганите учебници и 

учебни помагала, опаковката и маркировката им, транспортните разходи 

до ОУ „Васил Априлов”,дължимите данъци, такси и всички други 

разходи за изпълнение предмета на обособената позиция, съгласно 



техническите изисквания на Възложителя за предлаганите учебници и 

учебни помагала. 

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

 Приемам да се считам обвързан от задълженията и условията, поети с 

настоящото заявление до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни 

включително от крайния срок за получаване на заявленията. 

  

 

С настоящото гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета 

на обособената позици в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и 

постигнатите договорености. 

  

 

 В случай, че бъдем определени за Изпълнител, се задължаваме да представим 

всички документи, необходими за сключване на договора съгласно изискванията на 

ЗОП и Възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис  

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

 

 

 

 

 

 



Наименование на 

участника: 

Правно-организационна 

форма на участника: 

 

/търговското дружество или обединения, или друга 

правна форма/ 

Представлявано от:  

 

Седалище по 

регистрация: 

 

ЕИК:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

Техническо предложение 
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за 

учениците от ОУ „Васил Априлов” за учебната 2018/2019 год. - трети и седми клас 

по обособени позиции 

  по обособена позиция 

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

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 С настоящото изрично заявяваме, че: 

 Ангажираме се да доставим учебниците и учебните помагала, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

 Изпълнението на доставката съответства на изискванията на действащата 

нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на 

учебници и учебни помагала.  

 Доставяните учебници и учебни помагала съответстват на утвърдените и 

одобрени от МОН списъци с учебници и учебни помагала, които ще се 

ползват през учебната 2018/2019 г. 

 Доставяните учебници и учебни помагала отговарят на изискванията на 
Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала и Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. относно цените. 

 Доставените учебници и учебни помагала са нови, неупотребявани и 

надлежно окомплектовани. 

 

 

Дата  

________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис  

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

 


