ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ИЗИСКВАНИЯ
ПО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:
Предметът на обществената поръчка е „ 1536/Ремонт на покрива на сграда
№163 „Цех за ремонт на БТ и АТ” във ВР 1536 – Пловдив на военно
формирование 46690 - Пловдив” – въз основа на количествена сметка за обекта
/Приложение № 4/.
II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
Срокът за изпълнение е максимум до 90 /деветдесет/ дни от датата на
подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.
Разплащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне и
заверка на разходоправдателнни документи.
Местонахождение на обекта: гр. Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев” №2,
военно формирование 46690.
III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.
1. Техническа спецификация за строителство – количествена сметка
/Приложение № 4/.
2. Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление
№ 325 на Министерския съвет от 06.12.2006 год., обн. ДВ бр. 106 от 27.12.2006 г.,
строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строителните и
монтажните работи да отговарят на следните технически спецификации:
български
стандарти,
въвеждащи
хармонизирани
европейски
стандарти или еквивалентни;
- европейски технически одобрения, когато не съществуват технически
спецификации;
- признати национални технически спецификации, когато не
съществуват технически спецификации.
3. Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително монтажните работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават
със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на
български език.
4. Предложените от участника гаранционни срокове за видовете СРР да не са
по – кратки от минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти издадена от министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
5. При възникване на непредвидени работи се допуска разходване на до 10%
(десет) процента от стойността на предвидените за изпълнение строително –
ремонтни работи без ДДС.

6. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден от 26.05.2014 г. до
04.06.2014 г. Във времето от 09:00 до 16:00 часа, след предварителна уговорка.
Лица за контакт Даниел Иванов тел. 0899819525 и Георги Камов тел. 0887705599.
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което
отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените от
Възложителя изисквания в документацията за участие.
Участникът да отговаря на условията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и чл.
327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ. Тези обстоятелства се удостоверяват с декларации
/Приложение № 7 и Приложение № 8/.
2. Всеки участник представя само една оферта. Офертата задължително
трябва да съдържа всички видове работи, включени в предмета на обществената
поръчка.
Забележка: Варианти на офертата не се приемат.
3. Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на
участника.
4. Участникът да бъде застрахован за професионална отговорност за
строежи съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. В случай, че
участникът е чуждестранно лице, представя еквивалентни застраховки, съгласно
законодателството на съответната държава, в която е установен/регистриран.
5. Участникът да е регистриран в камарата на строителите.
6. Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се
отстранява от участие:
- не е представен някой от необходимите документи в раздел „Съдържание
на офертата";
- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и чл. 327б,
ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ.
- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя, включително, когато офертата
не обхваща всички видове и количества строително - ремонтни работи, включени
в количествената сметка за обекта;
- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.
57, ал. 1 от ЗОП, включително когато пликът е прозрачен или не запечатан, или с
нарушена цялост.
V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Представянето на оферта за участие, задължава участниците да приемат
напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване
на ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на
участника води до отстраняване на съответната оферта.
2. За оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които
отговарят на изискванията, предвидени в тази документация.

Забележка: Варианти в офертите не се допускат.
3. Срок на представяне на офертите
Крайният срок за представяне на офертите е до 16.00 часа на 05.06.2014 г., на
адрес: 1606 София , бул. „Генерал Тотлебен" № 34, Командване на Сухопътните
войски. Контакти: 02/ 92 23408 и 02/92 23409
При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата
и часа на получаване и се издава входящ номер на преносителя.
4. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик.
5. Върху плика с офертата трябва да е изписана следната информация:
ПОЛУЧАТЕЛ:
1606 София , бул. „Генерал Тотлебен” № 34, Командване на сухопътните
войски;
ПОДАТЕЛ:
името на участника, адрес за кореспонденция, телефон или GSM,
по възможност факс и електронен адрес, както и текста: За участие в
обществена поръчка „1536 / Ремонт на покрива на сграда №163 „Цех за ремонт
на БТ и АТ” във ВР 1536 – Пловдив на военно формирование 46690 Пловдив”.
6. Не се приема оферта, за която е налице едно от следните
обстоятелства:
- представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
- представената оферта е постъпила в плик с нарушена цялост;
- представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок за
подаване на оферти.
7. Възложителят не дължи каквато и да е компенсация на участниците,
чиито оферти не са приети, нито в случаите, при които взима решение да не
сключва договор с тях.
8. Срокът на валидност на офертите е 60 /шестдесет/ дни. Срокът започва да
тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Възложителят
може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на
офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
VI. ГАРАНЦИИ
1. Гаранция за изпълнение
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на
договора, без включен ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение на
договора е 20 /двадесет/ дни след приемане на обекта с приемателнопредавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди
подписването му.
2. Форма на гаранцията
Определеният изпълнител съгласува с Възложителя формата на гаранцията
за изпълнение.
Гаранциите се представят в една от следните форми:
- оригинал на платежно нареждане в лева по банкова сметка на Възложителя;

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева, издадена
от българска банка в полза на Възложителя.
VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. Общи изисквания при изготвянето на офертата:
1.1. Офертите се представят на български език без зачертавания и
поправки. Специфични технически и търговски термини могат да бъдат изписвани
и на друг език според възприетата практика и стандарти.
1.2. Всяка оферта се представя в оригинал и е подпечатана с печата на
фирмата-участник. Варианти на офертата не се приемат.
1.3. Офертата се подписва от лице с представителна власт. Ако тя
произтича от пълномощно, то следва да съдържа всички данни на лицата
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява
участника. В офертата се поставя копие на пълномощното, а оригиналът се
представя при поискване от длъжностните лица по оценка и класиране на
офертите.
1.4. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника
или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка.
1.5. Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи се посочва от
участника в календарни дни. За началото на изпълнение на поръчката се счита
датата на подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ за
откриване на строителната площадка на обекта, предмет на тази поръчка.
Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да бъде по – дълъг от 90
/деветдесет/ дни.
1.6. Предложените от участника гаранционни срокове за видовете СРР да не
са по – малки от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти. При предлагане от участник на гаранционни
срокове за съответните видове работи, по – малки от предвидените в Наредбата,
участникът подлежи на отстраняване от участие.
1.7. Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или
заверено копие.
2. Офертата на участника задължително да съдържа:
2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника;
2.2. Удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие);
2.3. Оферта - Приложение № 2;
2.4. Техническо предложение - Приложение № 3 и линеен график
към него. Линейният график да е разработен на база предвидените СРР
(Приложение № 4 от документацията за участие) и разчет на работната ръка,
който е отбелязан върху него.

2.5. Количествено – стойностна сметка – Приложение № 4 /попълнено от
участника/.
2.6. Обобщено ценово предложение – Приложение № 5.
2.7. Пакт за почтеност – Приложение № 6. Неподписването на Пакта
не води до отстраняване на участник.
2.8. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ – Приложение №7.
2.9. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
– Приложение № 8.
2.10. Копие на застраховка за професионална отговорност на строителя
съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
и да е валидна за срок не по – малък от срока на валидност на офертата;
Избраният изпълнител се задължава да представи валидна застраховка
професионална отговорност за целия срок на договора при подписването му.
2.11. Удостоверение, че участникът е вписан в регистъра на Камара на
строителите в България.
2.12. Декларация по чл. 3, т. 8. и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици - Приложение № 9.
2.13. Документи (удостоверение или сертификат), удостоверяващи
образованието и професионалната квалификация на участника и/или на
ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на
строителството и дейностите, които ще се изпълняват, както и доставката, когато
включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация.
Участникът следва да представи документи, удостоверяващи образованието и
професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители,
съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП;
2.14. Копие на Сертификати ISO 9001:2008, BS ОHSAS 18001/2007, ISO
14001 или еквивалентни, с област на приложение „строителство”. Сертификатите
трябва да са валидни за целия срок на валидност на офертата. Избраният
изпълнител се задължава да представи валидни нови сертификати в случай, че при
или след сключване на договора е изтекла валидността им.
Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или заверено
копие от участника. Варианти не се приемат. Декларациите се представят в
оригинал.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице, офертата се подава на български език, документът по т. VII.2.2.
се представя в официален превод, а другите документи, които са на чужд език, се
представят в превод на български език.
2.15. Декларация в свободен текст, че участникът е съгласен да изпълни
видовете и количествата на СРР, предложени от Възложителя за изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УЧАСТНИК: ………………………………………………..…..….....................
Седалище и адрес на управление:…………………..…….…..…......................
тел…………………./факс………......……/ e-mail ………….………................
ЕИК/Булстат ……………………….....................................................................
Офертата е подписана от .....................................................................................
в качеството на .....................................................................................................
Адрес за кореспонденция …………………………….………….……………..
Лице за контакт ................................................................. тел. ..........................
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за
обществените поръчки
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки
с предмет „1536/Ремонт на покрива на сграда №163 „Цех за ремонт на БТ и
АТ” във ВР 1536 – Пловдив на военно формирование 46690 - Пловдив”.
Декларираме, че:
1. Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас
условия и ги приемаме без възражения.
2. Срокът на валидност на представената оферта е 60 /шестдесет/ дни,
считано от датата на крайния срок за приемане на офертите.
3. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за
изпълнител, при сключването на договора ще представим свидетелство за съдимост
на лицето, представляващо дружеството.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;
3. Други по преценка на участника.

____________________
(място на деклариране)

_______________
(дата)

Декларатор: ___________________
(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на ________________________________________________________

1. Срокът за изпълнение на договорените видове СРР е ....................................

/ .......................... / календарни дни.
Срокът за изпълнение на СРР започва от датата на подписване на протокол
обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен линеен
график, разработен на база предвидените СРР в Приложение № 4 от
документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху
него.
2. Срокът

на

валидност

на

офертата

е

60

/шестдесет/

дни,

считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.
3. Гаранционни срокове на строително – ремонтните работи:

/Предложените гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от
посочените в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/.
- за

хидроизолационни,

топлоизолационни,

звукоизолационни

и

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …… години,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) - ………. години;
За гаранционни срокове за всички изпълнени видове СРР, неупоменати в
договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от
31.07.2003 г. на МРРБ.
4. При изпълнение на СРР ще използвам материали и изделия, които да
отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно
Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).
____________________
(място)

___________________
(дата)

Декларатор: ___________________
(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
/ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/

№
1

Наименование на СРР
Демонтаж на хидроизолация и топлоизолация

мярка

К-во

м2

4 200

м2

4 200

м2

4 200

3

Полагане на пласт топлоизолация от 4 см EPS
плътност минимум 20 кг/м3 на участъци (без тези
между фонарите)
Полагане на армирана изравнителна циментова
замазка ( без тези между фонарите)

4

Грундиране на покрива с битумен грунд

м2

4 200

5

Хидроизолация на два пласта на битумна мушама
– 4 кг/м2 на газопламъчно залепване

м2

4 200

6

Компенсатори от битумна мушама

м

200

бр.

13

м2

315

м2

315

2

7
8
9

Подмяна на тръби на отводняването ПВС с
диаметър 110 мм и дължина 14 м
Грундиране на бордове и по фонари с битумен
грунд на бордове с височина 0,6 м и по фонари с
височина 0,2 м.
Хидроизолация на един пласт на битумна мушама
4 кг/м2 на газопламъчно залепване на бордове с
височина 0,6 м и по фонари с височина 0,2 м.

Ед. цена Стойност

ВСИЧКО СРР
ДДС – 20 %
КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС

____________________
(място)

___________________
(дата)

Декларатор: ___________________
(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОБЩО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СРР по количествено – стойностна сметка

лв.

10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

лв.

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС:

лв.

20 % ДДС

лв.

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА С ДДС:

лв.

СЛОВОМ

лв.

Забележка:
1. Количествата и единичните цени на видовете работи, са посочени в Ценово
предложение – Приложение № 4 и са неразделна част от офертата.
2. Размер на непредвидените разходи е 10 % /десет процента/
При възникване на непредвидени работи /извън Приложение № 4/ се допуска
разходване до 10% от стойността на предложените строително – ремонтни работи
без ДДС.

____________________
(място)

___________________
(дата)

Декларатор: ___________________
(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ
между Сухопътните войски и .............................................................., участник в
обществена поръчка за доставка с предмет „1536/Ремонт на покрива на сграда
№163 „Цех за ремонт на БТ и АТ” във ВР 1536 – Пловдив на военно
формирование 46690 - Пловдив”.
Днес ................., между Сухопътните войски и ..................................................,
участник в обществена поръчка за „1536/Ремонт на покрива на сграда №163
„Цех за ремонт на БТ и АТ” във ВР 1536 – Пловдив на военно формирование
46690 - Пловдив” по реда и условията на чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените
поръчки, наричан по-долу за краткост „участник” се сключи следният

Пакт за почтеност:
Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на
процедурата за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата на
почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от какъвто
и да е характер.
Двете страни поемат следните ангажименти, както следва:
1. Сухопътните войски поемат ангажимента да направят процедурата по
възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници,
които отговарят на условията й. Сухопътните войски ще положат всички
необходими условия да не допуснат негови служители да поискат или приемат под
каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или
индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложи на
виновните

длъжностни

лица

дисциплинарно

наказание

и/или

да

сезира

компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.
2. Участникът, ................................................................ потвърждава, че:
/а/ не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито пряко,
нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било
стимули или възнаграждения на което и да било официално лице/било от страната,

която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява договора или от
страната, за която ще се изпълнява договора/, на негови родственици или бизнес
сътрудници, с цел да спечели обществената поръчка, както и с извличане на друг
тип неправомерна изгода или за получаване на друго предимство по незаконен
начин; и
/б/ не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел
неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата за
възлагане на обществената поръчка и сключване на съответния договор.
Участникът, ........................................... разбира изцяло както последствията от
тези ангажименти, така и важността на факта, че Сухопътните войски на Република
България разчита на поемането им от негова страна.
За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за да
гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп,
включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка една от
третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти, консултанти,
партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.
Настоящият Пакт изразява морален обществен ангажимент, представлява
допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава
подписан от участника, заедно с офертата за участие. На участниците в
обществената поръчка се връчва подписан от командира на Сухопътните войски на
Република България екземпляр.
Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на
процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока за изпълнение
на договора за обществена поръчка.
ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:

___________________________

ЗА УЧАСТНИКА:

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ
Долуподписаният/ата: ………….…………………….......……………..............
ЕГН …..………………, постоянен адрес …..……………………………….........,
гражданство …..………...………, притежаващ лична карта № ………..........….,
издадена на ………......…….. от МВР – гр. …………………….. в качеството ми на
управител на ..............................................., адрес на управление ………..........……..,
(наименование на юридическото лице, физическото лице-ЕТ)

тел./факс;…….............….., вписано в търговския регистър при ………………....….
съд по ф.д. № ………...../ ……..…г., БУЛСТАТ/ЕИК………….………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице
обстоятелства по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.

____________________
(място)

___________________
(дата)

Декларатор: ___________________
(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5
от Закона за обществените поръчки
От _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен
адрес в гр. ____________, настоящ адрес в гр.___________, община ________, ул.
_______ с лична карта № _________, издадена на _________ от ___________,
управител/прокурист (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите
и др. съгласно чл. 47 от ЗОП) _____________ на _______________________ (ЕТ,
ООД, ЕООД, АД и др.), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: _____________________________________________________________
(посочете наименованието на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
По чл.47, ал.1 от ЗОП:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или
в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
По чл. 47, ал. 5 от ЗОП:
1. Представляваният от мен участник не е свързан с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.
____________________
(място)

___________________
(дата)

Декларатор: ___________________
(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.3. т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици
(„ЗИФОДРЮПДРС”)
Долуподписаният/ата:________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на __________________________
(дата на издаване)

от МВР – гр. ________________, адрес: _____________________________________________,
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството си на __________________, в___________________________________________
(длъжност)

(наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ)

Със седалище ________________и адрес на управление: ______________________________,
тел./факс: _________, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ ______________ - кандидат/ участник/ подизпълнител в открита процедура
/ ненужното се зачертава/

/

за възлагане на обществена поръчка с по ЗОП предмет: „______________________________”
_______________________________________________________________________________.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
/ненужното се зачертава/

по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим
е _____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби
/ненужното се зачертава/

на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен
режим.
3. Попада в изключението на чл. 4, т. ___ от ЗИФОДРЮПДРС.
/ попълва се, ако дружеството е регистрирано 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 ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал. 2
от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

_______________
(място на деклариране)
___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ______________
(подпис и печат)
/__________________________/
(име и фамилия)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в
обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват
кандидата или участника/подизпълнителя документ за регистрация.

