Образец № 1

ОПИС
на представените документи в офертата
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет
„Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи на
територията на гр.Враца след аварийни и планови ремонти на „Топлофикация –
Враца” ЕАД“

Съдържание






Опис на представените документи в офертата – по Образец № 1;
Представяне на участника – по Образец № 2;
Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява
участника в настоящата обществена поръчка (оригинал или
нотариално заверено копие);
Техническо предложение по Образец № 3;
Ценово предложение - по Образец № 4;



Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП - по Образец № 5;



Други документи (описват се)



Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________

Вид на
документа
(копие или
оригинал)

Образец № 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ
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 едно, се добавят необходимия брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес
Участникът се представлява
поотделно от изброените лица:

заедно

или

Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:……………………………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:............................................

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________

Образец № 3
ДО
ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА ЕАД
ул. „Максим Горки“ № 9
гр. Враца, п. к. 3000
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи на
територията на гр.Враца след аварийни и планови ремонти на „Топлофикация –
Враца” ЕАД”
от ............................................................................................................................................
(име,презиме, фамилия),
представител на ……………………………………………………………………………
(посочва се наименованието на участника)
……………………………………………………………………………………………….
(ЕИК, БУЛСТАТ)
……………………………………………………………………………………………….
(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и
тротоарни плочи на територията на гр.Враца след аварийни и планови ремонти
на „Топлофикация – Враца” ЕАД”
Предлагаме да изпълним в съответствие с нормативните разпоредби и
изискванията на Възложителя предмета на настоящата обществена поръчка по следния
начин:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвянето на
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата……………………………………………………………
Подпис и печат……………………………………………….
Име, фамилия, длъжност…………………………………….

Образец № 4
ДО
ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА ЕАД
ул. „Максим Горки“ № 9
гр. Враца, п. к. 3000
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ............................................................................................................................................
(име,презиме, фамилия)
представител на ……………………………………………………………………………
(посочва се наименованието на участника)
……………………………………………………………………………………………….
(ЕИК, БУЛСТАТ)
……………………………………………………………………………………………….
(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Предлагам следната оферта за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с
предмет:
„Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи на
територията на гр.Враца след аварийни и планови ремонти на „Топлофикация –
Враца” ЕАД”

№ Вид работа
1
1
2
3

4
5
6
7
8

Ед.мярка Количе- Ед.цена /лв./ без вкл. ДДС
ство
Ед.цена Тежест% К.5хК.6
2
3
4
5
6
7
Рязане асфалт, бетон
мл
1.00
5
Разбиване
асфалтова
кв.м
1.00
2
настилка
Изкърпване
асфалтова
кв.м
1.00
65
настилка с топла смес и
дебелина на слоя 5 см,
включително уплътняване
е заливане фугите с битум
Бетон за настилка В20
куб.м
1.00
9
Тротоар с нови бетонови
кв.м
1.00
2
плочи 30/30/5 в/у пясък
Тротоар със стари плочи
кв.м
1.00
2
в/у пясък
Монтаж нови бордюримл
1.00
1
пресовани 100/25/15
Ремонт стари бордюри
мл
1.00
1

1
9

10
11
12
13
14

2
Трошенокаменна настилка
от НТК, включително
уплътняване
Услуга с багер
Услуга с хидравличен чук
Ръчен изкоп
Натоварване и превоз з.п.
и стр.отпадъци
Насип с хумус
Всичко

3
куб.м

4
1.00

5

6

7

час
час
куб.м
куб.м

1.00
1.00
1.00
1.00

1
1
2
4

куб.м

1.00

1
100

4

Договор ще бъде сключен с дружеството, получило най-нисък сбор на относителните
цени в колона 7.

Дата
Име и фамилия
Подпис

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________

Образец №5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
„Топлофикация – Враца” ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ АСФАЛТ,
БЕТОН
И
ТРОТОАРНИ
ПЛОЧИ
НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ВРАЦА СЛЕД АВАРИЙНИ
И ПЛАНОВИ РЕМОНТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА
УСЛУГИ С БАГЕР И ХИДРОЧУК

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ПЪРВА
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

ОТГОВОР:

Наименование:

[ ]

ЕИК/БУЛСТАТ
или
друг
национален
идентификационен номер, ако е приложимо

[ ]

Идентификационен
приложимо

[ ]

номер

по

ДДС,

ако

е

Пощенски адрес:

[……]

Лице за контакт:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

ФОРМА НА УЧАСТИЕ:

ОТГОВОР:

Участникът обединение
юридически лица ли е ?

на

физически

и/или

Ако
„да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в обединението (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи или друго):
б) моля, посочете другите икономически
оператори,
с
които
участват
заедно
в
обединението:
в) посочете наименованието на обединението:

[] Да [] Не

а): [……]
б): [……]
в): [……]

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОТГОВОР:

Посочване на обособената/ите позиция/и, за които
участникът подава оферта:

[ ]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР1

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

ОТГОВОР:

Имена на представляващия:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:
Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поща:
Посочете информация за представителството
(форми, обхват):

В: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ2

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ОТГОВОР:

Участникът ще използва ли подизпълнител/и ?

[]Да []Не
Ако
„да“,
посочете
наименованията
на
предлаганите подизпълнител/и, дейности, които ще
изпълняват и дял от предмета на поръчката:
[……]

ЧАСТ ВТОРА
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 54, АЛ.1 ОТ
ЗОП:

ОТГОВОР:

1. Представляващите на икономическия
оператор осъдени ли са с влязла в сила присъда 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, чл. 321а и чл. 352-353е от
Наказателния кодекс ? (чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП)
2. Представляващите на икономическия
оператор осъдени ли са с влязла в сила присъда за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна ? (чл. 54, ал. 1, т.
2 от ЗОП)

[] Да [] Не

[] Да [] Не

Повторете толкова пъти, колкото е необходимо.
Когато участникът ще използва подизпълнител/и, всеки от тях попълва и представя декларация по
настоящия образец, в частта за приложимите обстоятелства.
1
2

Ако „да“, моля посочете:
а) дата на присъдата, състав на престъпление по
Наказателния кодекс;
б) посочете лицето, което е осъдено;

a) дата:[ ], основание по НК:[ ]
б) [……]

3. Икономическият оператор има ли задължения
за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по
тях към държавата или към общината по
седалището на възложителя и на участника, или
аналогични
задължения,
съгласно
законодателството на държавата, в която
участникът е установен, доказани с влязъл в сила
акт на компетентен орган ? (чл. 54, ал.1, т.3 от
ЗОП)

[] Да [] Не

Данъци

Социалноосигурителни
вноски

a)[……]
б)[……]

a) [……]
б)[……]

Ако „да“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на дължимата сума;
Икономическият оператор предприел ли е мерки за
доказване на надеждност ?

4. Икономическият оператор участвал ли е в
пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП или
участвал ли е по друг начин в подготовката на
обществената поръчка ? (във вр. с чл. 54, ал.1, т. 4
от ЗОП)

[]
Да
[]
Не
Ако
„да“,
моля,
опишете подробно:
[……]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете
подробно: [……]

[] Да [] Не

[…]

Ако „да“, моля, опишете подробно:
5. Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на
основания
за
отстраняване
или
изпълнението на критериите за подбор3 ? (чл.
54, ал.1, т. 5, б. „а“ от ЗОП)

а) [] Да [] Не
б) [] Да [] Не

б) не е укрил изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението
на критериите за подбор4 ? (чл. 54, ал.1, т. 5, б.
„б“ от ЗОП)
Икономическият оператор извършил ли е
установено с влязло в сила наказателно
постановление
или
съдебно
решение,
3
4

[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

По отношение на критериите за подбор – когато е приложимо.
По отношение критериите за подбор – когато е приложимо.

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл.
63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл.
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл.
13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата
мобилност или
аналогични
задължения, установени с акт на компетентен
орган,
съгласно
законодателството
на
държавата, в която участникът е установен ?
(чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП)
Икономическият оператор предприел ли е мерки за
доказване на надеждност ?

За представляващите на
икономическия
оператор налице ли е конфликт на интереси5,
който не може да бъде отстранен ? (чл. 54, ал.1, т. 7
от ЗОП)

[] Да [] Не

[…]

Ако „да“, моля, опишете подробно:
СПЕЦИФИЧНИ

ЗА

ОТГОВОР:

По отношение на икономическия оператор налице
ли са специфичните национални основания за
отстраняване, посочени в обявата ?6

[] Да [] Не

НАЦИОНАЛНИ

ОСНОВАНИЯ

ОТСТРАНЯВАНЕ:

Ако „да“, икономическият оператор предприел ли
е мерки за надеждност ? Ако „да“, моля опишете
предприетите мерки:

[] Да [] Не
[…]

ЧАСТ ТРЕТА
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР7
А: ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ)
КРИТЕРИИ

ОТГОВОР:

Икономическият оператор вписан ли е в
съответния професионален или търговски регистър
в държавата членка, в която е установен: (чл. 60,
ал.1 от ЗОП)

[…]

Ако съответните документи са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:

(уеб адрес,
документа):

орган

или

служба,

издаващи

[……][……][……][……]

По смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП.
Имат се предвид забраната за свързаност по чл. 101, ал.11 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от закона, както и
обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
7
Тази част от образеца се използва само когато в обявата са включени критерии за подбор.
5
6

При обществена поръчка за услуга:

[] Да [] Не

Необходимо ли е специално разрешение или
членство в определена организация, за да може
икономическият оператор да изпълни съответната
услуга в държавата, в която е установен ? (чл. 60,
ал.2 от ЗОП)

Ако да, моля посочете какво и
икономическият оператор го притежава:

Ако съответните документи са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:

дали

[…] [] Да [] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,
точно
позоваване
на
документа):
[……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
КРИТЕРИИ

ОТГОВОР:

1а) Реализиран минимален общ оборот (по смисъла
на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП) за последните три
приключили финансови години, посочени в
обявата, както следва: (чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП)

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

Ако съответните документи са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:
1б) Реализиран минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на §
2, т. 67 от ДР на ЗОП) за последните три
приключили финансови години, посочени в
обявата, както следва: (чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП)
Ако съответните документи са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба,
документа): [……][……][……][……]
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба,
документа): [……][……][……][……]

При липсва информация относно оборота по т. 1
и/или 2 за целия изискуем период, моля, посочете
датата, на която икономическият оператор е
учреден или е започнал дейността си:

[……]

2. Икономическият оператор заявява, че
съотношението между активи и пасиви, така както
е посочено в обявата е както следва: (чл. 61, ал.1, т.
3 от ЗОП)

(посочва се изискваното съотношение)

Ако съответните документи са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:

издаващи

издаващи

[…], [……]
(уеб адрес, орган или служба,
документа,): [……][……][……][……]

издаващи

3. Застрахователната сума по застрахователна
полица за риска „професионална отговорност“
възлиза на: (чл. 61, ал.1, т. 2 от ЗОП)

[……],[……][…]валута
№ на застрахователна полица, издател, срок на
валидност
[……],[……][…]

Ако съответната информация е на разположение в
електронен формат, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,
точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
КРИТЕРИИ:
1а) При обществена поръчка за строителство:
През последните 5 години от датата на подаване на
офертата икономическият оператор е извършил
следните строителни дейности от конкретния вид:
(чл. 63, ал.1, т. 1, б. „а“ от ЗОП)

Ако съответните документи относно доброто
изпълнение на строителните работи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
1б) При обществена поръчка за доставка или
услуга:
През последните 3 години от датата на подаване на
офертата икономическият оператор е извършил
следните доставки/предоставил следните услуги от
посочения вид: (чл. 63, ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)
Ако съответните документи относно изпълнение
на доставките/услугите са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:
2. Икономическият оператор ще използва следните
технически лица или органи, вкл. отговарящи за
контрола на качеството: (чл. 63, ал.1, т. 2 от ЗОП)

ОТГОВОР:
Строителни работи:
Описание
(вид, обем, място)

Описание

[……]

съоръжения

или

Дати

Получател

[……]

6. При изпълнение на поръчката икономическият
оператор ще може да приложи следните мерки за
управление на околната среда: (чл. 63, ал.1, т. 6 от
ЗОП)
7. Средната годишна численост на персонала на
икономическия оператор и броят на ръководния
му състав през последните три години са, както
следва: (чл. 63, ал.1, т. 7 от ЗОП)

инструменти,

Стойност

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа):
[……][……][……][……]

[……]

Следните

Дати

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа):
[……][……][……][……]

При обществени поръчки за строителство:
Икономическият оператор ще използва технически
лица
или
органи
при
извършване
на
строителството: (чл. 63, ал.1, т. 2 от ЗОП)
3. Икономическият оператор ще използва следните
технически съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване и
изследване са както следва: (чл. 63, ал.1, т. 3 от
ЗОП)
4. При изпълнение на поръчката икономическият
оператор ще бъде в състояние да прилага следните
системи за управление и за проследяване на
веригата на доставка: (чл. 63, ал.1, т. 4 от ЗОП)
5. Икономическият оператор разполага с
персонал/ръководен
състав
със
следната
професионална компетентност: (чл. 63, ал.1, т. 5 от
ЗОП)

8.

Стойност

[……]

[……]

[……]

Година, средна годишна численост на персонала:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
[……]

техническо оборудване ще бъдат на разположение
на икономическия оператор за изпълнение на
договора: (чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП)
9. При обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи
изискваните сертификати, изготвени от официално
признати институции или агенции по контрол на
качеството,
доказващи
съответствието
на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на технически
спецификации или стандарти, посочени в обявата ?
(чл. 63, ал.1, т. 9 от ЗОП)
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви
други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:
Икономическият оператор може ли да представи
сертификати, изготвени от независими органи и
доказващи, че икономическият оператор отговаря
на стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с
увреждания. (чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП)
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви
други
доказателства
относно
схемата
за
гарантиране на качеството могат да бъдат
представени
Ако съответните документи са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:
Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от независими
органи, доказващи, че икономическият оператор
отговаря на задължителните стандарти или
системи за екологично управление ? (чл. 63, ал.1, т.
11 от ЗОП)
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви
други доказателства относно стандартите или
системите за екологично управление могат да
бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в
електронен формат, моля, посочете:

Дата
Име и фамилия
Подпис

[] Да [] Не

[…]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа):
[……][……][……][……]

[] Да [] Не[……]

[……]
(уеб адрес, орган или
документа):
[……][……][……][……]

служба,

издаващи

(уеб адрес, орган или служба,
документа): [……][……][……][……]

издаващи

[] Да [] Не[……]
[……]

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________

