„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
ХАСКОВО, ул. „САКАР” № 2, тел. 038 501610

Документация
за участие при избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава
8“а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на чакъл, за нуждите на
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково, кани всички
заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на чакъл, за нуждите на
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“.

I.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
Възложител на обществената поръчка, възлагана по реда на Закона за
обществените поръчки е „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково,
област Хасковска, ПК 6300,
ул. „Сакар” № 2, тел.: 038 501610,
сайт:
www.vikhaskovo.bg,
профил
на
купувача:
http://vikhaskovo.bg/index.php?page=page&id=40&cur_menu_id=89
1. Предметът на поръчката – „Доставка на чакъл, за нуждите на
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“.
Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на
чакъл за възстановяване на уличната настилка за нуждите на
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково, след предварителна
заявка от Възложителя. Количествата за всяка доставка се определят от
нуждите на Възложителя и се посочват на Изпълнителя в официална
заявка.
2.
Прогнозни количества
Чакълът е необходим на Възложителя, за да извърша нужните
възстановителни работи на техническата инфраструктура, след
отстраняване на повреди и аварии на подземните съоръжения. Обемът на
повредите и авариите не може да се прогнозира, поради което не може
да се определи и количеството на нужните доставки за периода на

Договора. По счетоводни данни на Възложителя средно на година се
използват по 6500 т. чакъл. Тези количества са ориентировъчни.
Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на
Договора и по отделните заявки.
3.
Срок на договора - Срокът на договора ще бъде 12 (дванадесет)
месеца, считано от датата на сключването му.
4.
Прогнозна стойност за периода на договора - 66 000 лв. (словом –
шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС или 79 200 лв. (словом – седемдесет
и девет хиляди и двеста лева) с ДДС.
5.
Начин на плащане - в срок до 30 (тридесет) дни от датата на
представяне на фактурата.
6.
Място на изпълнение – гр. Хасково.
7.
Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 /шестдесет/
календарни дни от дата на крайния срок за подаване на оферти.
8.
Критерий за оценка - „икономически най – изгодна оферта”.
Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на
комплексната оценка на всяка оферта;
Показатели: предлагана цена и срок на доставка.
Комплексната оценка (К) на всяка оферта и класирането на участниците в
процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се извърши по
следната методика и за двете обособени позиции:
К = К1 + К2
На първо място ще бъде класиран участникът получил най-висока
комплексна оценка (К). Останалите участници ще бъдат класирани на 2ро и т.н. място в низходящ ред, в зависимост от получената комплексна
оценка (К).
Максимален брой точки – 100 точки.
К1 е оценка на предложената цена, по формулата:
К1 = Ц (минимум) х Н1,
Ц (участник)
Където “Ц (минимум)” е минималната предложена от участниците цена
за доставка на 1 тон чакъл, по която участникът прави предложението, а
“Ц (участник)” е предложената от оценявания участник цена.
Тежестта на показателя (К1) е Н1 = 60 точки.
К2 е оценка оценка на срокът на доставка, по формулата:
К2 = Д (минимум) х Н2,
Д (участник)

Където “Д (минимум)” е минималният предложен от участниците срок
на доставка, а “Д (участник)” е предложеният от оценявания участник
срок на доставка. Срокът на доставка да бъде посочен в цяло число и да не
е по-дълъг от 3 /три/ работни дни.
Тежестта на показателя (К2) е Н2 = 40 точки.
9.
Финансиране – със средства на „Водоснабдяване и Канализация”
ЕООД.
II.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

До участие в обявената чрез публична поканата процедура се допускат
участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от
ЗОП. Изискванията се прилагат по отношение на лицата определени в чл.
47 ал. 4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява
липсата на обстоятелствата по-горе с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът,
определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а по отношение на липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 – декларация. Не може да участва в
обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за
което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по т. II.1. При подписване на договора за обществена
поръчка участникът - чуждестранно физическо или юридическо лице,
определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която е установен.
III.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.
Участникът следва да е сертифициран: по ISO 9001:2008 за
управление на качеството, с обхват еднакъв или сходен с предмета на
поръчката – валиден към момента на подаване на офертата.
Условията по т. 1 от раздел III се доказват с:
По т. 1: Копие от сертификат за Внедрена система за управление на
качеството ISO 9001:2008 или еквивалент – валиден към момента на
подаване на офертата;
Обхватът на сертификацията да съответства на предмета на поръчката
и/или сходен.

В случай, че участникът е обединение на физически и/или
юридически лица, изискването се прилага за обединението като
цяло.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Офертата трябва да съдържа минимум следната информация:








Представяне на участника – /Приложение 1/;
Ценово предложение – Същото трябва да бъде за 1 тон чакъл, в
български лева без ДДС, включващо транспортните разходи /Приложение 2/;
Техническо предложение - /Приложение 3/;
Копие на сертификат за внедрена система за управление на
качеството ISO 9001:2008 или еквивалент – валиден към момента на
подаване на офертата;
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /в случай, че
ще се използва такъв/ – Приложение 5;

Копията на всички документи приложени към офертата трябва да са
заверени за вярност с оригинала с подпис на представляващия и свеж печат на
участника.

Публичното заседание на комисията ще се проведе на 20.08.2015 г. от
10:30 часа, в стая No 51 в Административната сграда на Възложителя,
находяща се в гр. Хасково, ул. Сакар 2.
Молим, попълнете приложенията и ги поставете в непрозрачен, добре
запечатан плик, на който да е описан предмета на поръчката, както и
седалище и адрес на участника.

Приложение № 1
До
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД,
гр. Хасково

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
във възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:
„Доставка чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД
– гр. Хасково“.
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:
Телефони:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник
в обединението, като се добавят необходимия брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия 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:
Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:
………………………………………………………
IBAN ........................................................................
BIC ............................................................................
Титуляр
на
сметката:
..................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас публична покана по
реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на чакъл, за нуждите на
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“, като подаваме оферта
при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в
случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената
поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на
договор.
4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме
(относимото се подчертава) следните подизпълнители:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще
изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)
6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни
дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
Неразделна част от настоящия документ е:
а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5
ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно
документите за регистрация;

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата, ……………………………………………...................………................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .......................................................................………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………...………………
(длъжност)
на .................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ...............................................,
(наименование на участника)
в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с
изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД –
гр. Хасково“.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в
сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по
ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и
подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбележете само едно
обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има 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, но за същите е допуснато
разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при
чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по
смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. 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 НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да
уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.4) са:
1...............................................
2...............................................
3...............................................
Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), който е длъжен да предоставя информация за
обстоятелствата по т.1-4 служебно на възложителя, е:
1...............................................
2...............................................
3...............................................

Дата:
________/ _________ / ______
Име
и
фамилия
на __________________________
представляващия:
Подпис на лицето и печат: __________________________

Приложение № 2
До
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД,
гр. Хасково

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От …………………………………………………………………………….…………..……
/наименование на участника/

Адрес на управление: ………………………...…………………………………...………
П. код: …………….Тел: …………….

Факс: …………… e-mail: ……….....………..

Ид. № по ЗДДС ………………………………………. ЕИК: …………………………….
Представляващ участника: …………………………………...……………………….....
/име, презиме, фамилия/

Длъжност: ……………………………………………………………….....……………...…
Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………..…...…
П. код: …………….Тел: …………….

Факс: …………… e-mail: …….……………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
Във връзка с публикуваната публична покана за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и
Канализация” ЕООД – гр. Хасково“, предлагам в качеството си на участник,
следното ценово предложение:
Цена за доставка на 1 тон чакъл - .......... /……............…...……………./ лева без ДДС.
Предложената единична цена включва всички разходи по изпълнение на
поръчката, съгласно обявените условия.
Настоящата оферта има валидност ………….. дни, считано от крайния срок за
получаване на оферти.

Дата:………………………….

Подпис:…………………………
/печат/

До
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД,
гр. Хасково

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………………………......................……………………………….………………
/наименование на участника/

Адрес на управление: …...............……………………………………………………………………
П. код: …………. Тел: …………….

Факс: …………… e-mail: …………….....…..

Ид. № по ЗДДС ……………………………..………. ЕИК: …………………………….
Представляващ участника: ………………………...………………………………..…..
/име, презиме, фамилия/

Длъжност: ……………………………………………………….....……………………..…
Адрес за кореспонденция: …………………………………………..………………..…
П. код: …………….Тел: …………….

Факс: …………… e-mail: ……….…………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
Във връзка с публикуваната публична покана за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване
и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“, предлагам в качеството си на
участник, следното техническо предложение:
1. Предлагам срок на доставка ............... /................................/ работни дни.
2. Заявявам, че съм запознат с условията за изпълнение на поръчката и
приемам същите.
3. Запознат съм с клаузите на проекта на договор, изготвен от
Възложителя и приемам същите.
Настоящата оферта има валидност ……. дни, считано от крайния срок за
получаване на оферти.

Дата:……………………

Подпис: ………………………
/печат/

Проект!

Приложение № 4

Д О Г О В О Р
Днес, ........................ 2015 г., в гр. Хасково, между:
1. „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление ул. „Сакар” № 2, ЕИК 126004284, представлявано от Тодор
Райчев Марков -Управител, наричано по-долу в договора за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на основание чл. 101“е“ от ЗОП, във връзка със Заповед
№ ……………. от …………….. г. на управителя на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, издадена на основание чл. 101г от ЗОП, за
определяне на комисия за провеждане на поръчка с предмет: „Доставка
на чакъл за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД –
Хасково“ и съгласно одобрен на …………..г. от управителя на
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Протокол от ……………. за
оценяване и класиране на постъпилите оферти, във връзка с проведената
поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител по реда на Глава
осма „а“ от ЗОП, № на публичната покана на ПОП ………………,
и
2. …………….………...................................................……, със седалище и адрес
на управление …………………….., ЕИК ……………….., представлявано от
……………………………………….,
наричано
по-долу
за
краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор при
следните условия:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши
периодична доставка на чакъл - фракция 0/40, в зависимост от
потребностите на Възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и
Канализация” ЕООД, гр. Хасково, наричан за краткост стоката.
II.
ЦЕНА
2.
Цената на стоката е ........... лв./тон (...............................................................
.........................................................................................................) без ДДС, франко
централен склад на Възложителя.
3.
Цената на стоката не подлежи на завишаване в рамките на
изпълнение на този договор.
4.
Общата стойност на договора е до 66 000 лв. (шестдесет и шест
хиляди лева) без ДДС и в случай на изчерпване на тази стойност договора
автоматично прекратява действието си.

III. КОЛИЧЕСТВА
5.
Количествата за всяка заявка се определят от нуждите на
Възложителя и се посочват на Изпълнителя в официална заявка.
6.
Възложителят не се задължава с минимални количества по този
Договор и по отделните заявки.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
7.
Възложителят заплаща на Изпълнителя заявеното количество
срещу издадена фактура, за всяка изпълнена заявка, в срок до 30
(тридесет) дни от датата на представяне на фактура.
8.
Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български
лева, по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
V.
СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА
9.
Срокът на всяка доставка е ...... (..............) работен ден, след
официална заявка от страна на Възложителя.
10. Място на доставка: гр. Хасково, Източна индустриална зона,
централен склад.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
11. Да доставя стоката предмет на настоящия договор със собствен
транспорт и за своя сметка до мястото по т. 10.
12. Да представя сертификати за качество на чакъл (за всяка доставка),
които да отговарят на БДС.
13. Да издава фактурите за плащания от страна на Възложителя в
законните срокове.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
14. Да извършва плащанията към Изпълнителя съгласно условията на
глава IV.
15. Възложителят се задължава да не извършва доставка на чакъл, от
друг освен от Изпълнителя по този договор, с изключение на случаите на
лошо изпълнение от страна на Изпълнителя.
VIII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
16. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия
договор задължения, както и при некачествени доставки, Изпълнителят
заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 10 % (десет процента) от
цената на договора.
17. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор
задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер

от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки
просрочен ден, но не повече от общо 10 % (десет процента) от цената на
договора. Сумата се удържа от Възложителя при изплащането и.
18. Прилагането на горните санкции и неустойки не отменят правото
на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети
и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република
България.
IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ
19. Настоящият договор влиза в сила от подписването му и се сключва
за срок от 1 (една) година.
20. Договорът се прекратява:
по взаимно съгласие на страните изразено писмено;
с изтичане на срока му;
с изчерпване на стойността по т. 4;
с едномесечно писмено предизвестие от Възложителя;
едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или
частично неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия
договор.
21. Възложителят може по всяко време до изтичане срока на този
договор да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този
случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на
действително извършените до момента на отказа доставки, приети с
товарителници.
22. Ако Изпълнителят просрочи изпълнението на задълженията си по
настоящия договор с повече от 10 /десет/ работни дни или не извършва
доставките по уговорения начин и е нужното качество, Възложителят
може да прекрати договора. В този случай Възложителят заплаща на
Изпълнителя само стойността на тези доставки, които са извършени
качествено и могат да му бъдат полезни, след приспадане на дължимите
неустойки. За претърпените вреди Възложителят може да претендира
обезщетение.
23. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да
изпълни своите задължения.
24. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия
договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати
договора, без предизвестие.
25. За всички спорни неуредени въпроси с този договор ще се прилагат
разпоредбите на Гражданското законодателство на РБ.
26. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия
договор са както следва:

26.1. За Възложителя: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр.
Хасково, ул. „Сакар” № 2;
26.2. За Изпълнителя: „......................” .... - гр. .................., ул. „......................
27. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор
следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни,
всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от
настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение
се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е
изпратено на последния известен адрес.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра
- по един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ......................
/инж. Тодор Марков - управител/

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..................
/....................................................../

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният ............................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ...................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...................................................................................................................
(длъжност)
на „…………………………………...............................………, ЕИК ………………………
(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен
търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):
„.............................................................................................................., ЕИК .........................,
изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на
„.............................................................................................................., при изпълнение на
обществена поръчка с предмет ...........................................................................................
„....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще
бъдат изпълнени от подизпълнителя)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на
посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в
горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/…............................/.............................
...........................................................................................
...........................................................................................

