ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Образец № 1 «ОФЕРТА»

ДО
„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД
БУЛ. „ТУТРАКАН” № 71
ГР. РУСЕ

ОФЕРТА
от ..............…………………………......................…………………..................................,
(наименование на участника)

Представляван/и от:
............................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството на:
.............................................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми дами и господа,
След като се запознах/ме с документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма
„а” от ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна
зона - Русе” ЕАД” за срок от 2 /две/ години и минималните изисквания към
кандидатите, посочени в публичната покана и документацията за участие,
ЗАЯВЯВАМЕ:
1. Желая/ем да участвам/е в процедурата по реда на глава осма „а” от ЗОП с
предмет „Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона - Русе”
ЕАД”, като приемам/е всички условия за участие в нея. При подготовката
на настоящата оферта съм/сме спазил/и всички изисквания на “Свободна
зона - Русе” ЕАД за нейното изготвяне.
2. Настоящото предложение е със срок на валидност 60 (шестдесет) дни от
крайния срок за подаване на офертите.
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3. Предлаганата оферта за изпълнение на поръчката удовлетворява всички
изисквания и обхват определени от Възложителя, описани в
документацията за участие в процедурата.
4. Участникът, когото представлявам има техническа възможност за
изпълнението на поръчката и предлаганите доставки ще удовлетворят
всички минимални изисквания на възложителя, описани в документацията;
5. До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото
потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще
формират обвързващо споразумение между двете страни.
Приложения:
1. Документи по раздел ІІ, точка 3 от документацията за участие в процедурата –
неразделна част от предложението, съгласно приложен списък;
2. Ценово предложение съгласно образец № 2 – в отделно запечатан непрозрачен
плик с надпис „Ценово предложение”, неразделна част от офертата;
4. Други /по преценка на участника/.

Дата : ............................... г.

Подпис и печат: .........................
( име и длъжност)

Забележка:

Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното
по-горе минимално съдържание
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Образец № 2 «ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

ДО
„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД
БУЛ. „ТУТРАКАН” № 71
ГР. РУСЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ...............………………………….................…………………...............................…...........,
(наименование на участника)

представлявано от:
........................................................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството ми на:
..........................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми дами и господа,
След като се запознах/ме с документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма
„а” от ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна
зона - Русе” ЕАД” за срок от 2 /две/ години, и минималните изисквания към
кандидатите, посочени в публичната покана и документацията за участие, ви
предоставям/е следните информация и ценово предложение, като посочените
по-долу цени са за 1 /един/ литър гориво, в лева с включен ДДС и акциз:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Пазарна цена на БЕНЗИН А95Н Е5 към първо число на месеците
от януари до септември 2012 г. включително:
01.01.2012 г.
........ лв.
01.02.2012 г.
........ лв.
01.03.2012 г.
........ лв.
01.04.2012 г.
........ лв.
01.05.2012 г.
........ лв.
01.06.2012 г.
........ лв.
01.07.2012 г.
........ лв.
01.08.2012 г.
........ лв.
01.09.2012 г.
........ лв.
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Пазарна цена на ДИЗЕЛОВО ГОРИВО Е5 към първо число на
месеците от януари до септември 2012 г. включително:
01.01.2012 г.
........
01.02.2012 г.
........
01.03.2012 г.
........
01.04.2012 г.
........
01.05.2012 г.
........
01.06.2012 г.
........
01.07.2012 г.
........
01.08.2012 г.
........
01.09.2012 г.
........

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

Предоставям/е следната фиксирана отстъпка за горива (бензин и дизелово
гориво) от текущата пазарна цена за срока на договора – ……,... лв. (словом:
……………………………… ) с включен ДДС и акциз, и декларирам/е, че за срока
на договора ще поддържам предложения размер отстъпка/и.
Декларирам верността на посочените данни в точки 1 и 2 от ценовото
предложение, като ми е известно, че при деклариране на неверни данни нося
наказателна отговорност по Наказателния кодекс на Р. България.

Дата : ................................ г.

Подпис и печат: ................................
( име и длъжност )
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Образец № 3 «АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВКА»

АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВКА ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование на участника/:
..........................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление:
..........................................................................................................................................
ЕИК / БУЛСТАТ...............................................................................................................
ИН по ДДС: .....................................................................................................................
Телефон:.........................................................................................................................
Факс: ................................................................................................................................
Електронен адрес: ........................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция: .....................................................................................
.........................................................................................................................................

4. Лице за контакти: .....................................................................................................
Длъжност: ......................................................................................................................
Телефон: ........................................................................................................................
Факс: ...............................................................................................................................
Електронна поща: .........................................................................................................

Дата : ................................. г.

Подпис и печат : ....................................
( име и длъжност )
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Образец № 4 «ДЕКЛАРАЦИЯ 1»

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Подписаният: ................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес: ........................................................................................................,
л.к. № ..................................., издадена на ......................... от ....................................,
ЕГН......................................., в качеството ми на: ........................................................
(физическо лице, прокурист, изп. директор, управител, член на СД, член на УС и т.н)
в .................................................................................................................................,
(наименование на юридическо/физическо лице)

ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър ........................................................,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива за
нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
2. Участникът ……………………………………………………...…, когото представлявам:
(посочете наименованието на участника)

а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
Известно ми е, че съм длъжен в 7-дневен срок от настъпването на
промени в декларираните от мен обстоятелства, да уведомя Възложителя.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България.

........................2012 г.

Декларатор: ..........................

Забележка: Ако лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, деклариращи обстоятелствата по т.1 са
реабилитирани, посочват това обстоятелство. Ако участникът е юридическо лице и се
представлява от двама или повече законни представители, декларацията се подписва от
всяко едно от тях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Образец № 5 «ДЕКЛАРАЦИЯ 2»

! Представя се при подписване на договор

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Подписаният: ................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес: ......................................................................................................,
л.к. № ..................................., издадена на ......................... от ....................................,
ЕГН......................................., в качеството ми на: .......................................................
(физическо лице, прокурист, изп. директор, управител, член на СД, член на УС и т.н)
в .................................................................................................................................,
(наименование на юридическо/физическо лице)

ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър ...................................., определен
за изпълнител на обществена поръчка за възлагане чрез публична покана по
реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива за
нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация;
2. Участникът, когото представлявам не е сключил договор с лице по чл.21
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р България.

........................2012 г.

Декларатор: ..........................

Забележка: Попълва се от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.
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Пояснения към декларацията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
(извадка от релевантната нормативна база)

Закон за обществените поръчки, Допълнителни разпоредби, § 1, т.23а
23а. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) "Свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) 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.
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, заемащо публична
длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в
продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови
или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските
дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението
на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по
разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е
съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на
управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал.
1.
Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение
на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е
заемало длъжността.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо
лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител
или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Образец № 6 «ДЕКЛАРАЦИЯ 3»
(попълва се от законните представители на участниците)

ДЕКЛАРАЦИЯ
чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Подписаният: ................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес: ......................................................................................................,
л.к. № ..................................., издадена на ......................... от ....................................,
ЕГН......................................., в качеството ми на: .......................................................
(физическо лице ,прокурист, изп. директор, управител, член на СД, член на УС и т.н)
в .................................................................................................................................,
(наименование на юридическо/физическо лице)

ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър........................................., участник
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда
на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива за нуждите на
„Свободна зона - Русе” ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Приемам условията от проекта на договор, неразделна част от
документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка
чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на
течни горива за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД”.
2. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора
изцяло в съответствие с приложения към документацията проект.
3. В случай, че бъдем определени за изпълнител, представената от нас
оферта и ценово предложение са обвързващи до подписване на договор по
предмета на поръчката.

.........................2012 г.

Декларатор: .............................
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