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Приложение № 16 

 
 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 

Приложе

ние № 
Съдържание Стр. № ……. 

ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“  
1.  Оферта – (по Приложение  № 1)  
2.  Административни сведения – (по Приложение № 4)  
3.  Документ за регистрация на участника, удостоверяващ 

неговата правосубектност (заверено от участника копие). 
 

4.  Удостоверение за актуално състояние  или единен 
идентификационен код (заверено от участника копие).  

 

5.  Копие от документа за самоличност, когато участникът 
е физическо лице (заверено от участника).  
 

 

6.  Оригинал или нотариално заверено копие на 
договор/споразумение за създаване на обединение с 
нотариална заверка на подписите и заверено от 
участника копие от документ за регистрация по 
БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице/неперсонифицирано дружество по 
Закона за задълженията и договорите. 

 

7.  Нотариално заверено пълномощно на лицето, което 
представлява участника в процедурата. 

 

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника. 
8.  Заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите 

и разходите като съставни части на годишния финансов 
отчет за предходните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 
2011 г.), когато публикуването им се изисква от 
законодателството на държавата, в която участникът е 
установен. 

 

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника: 
9.  Списък на основните договори за услуги, сходни на тези, 

които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 
/три/ години до датата на подаване на офертите (по 
Приложение № 5). Към списъка се прилагат доказателства за 
изпълнение на описаните договори, а именно заверени от 
участника копия от референции /препоръки за добро 
изпълнение/. 

 

10.  Списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката (по Приложение № 6). 

 

11.  Професионални автобиографии по приложение № 7, 
придружени от документи, удостоверяващи техните 
образование, квалификация и професионален опит /заверени 

 



копия от дипломи, удостоверения, сертификати, 
свидетелства, трудови и служебни книжки, осигурителни 
книжки, договори, референции от работодатели/възложители 
и други подходящи документи /. 

12.  Доказателства, че участникът има на разположение 
предвидените за изпълнение на поръчката експерти, съгласно 
списъка по образец съгласно приложение № 6  – представят 
се Справка от  Национална агенция по приходите за актуално 
състояние на регистрираните трудови договори на 
работниците и служителите, наети по трудово 
правоотношение от участника /представя се като заверено от 
участника копие/, граждански договори /представят се като 
заверени от участника копия/, Декларации за ангажираност 
от лицата, предвидени за изпълнение на поръчката, 
изготвени по образец съгласно приложение № 8 /представят 
се в оригинал/ или други еквивалентни документи, 
удостоверяващи, че участникът действително разполага с 
предвидените за изпълнението на поръчката лица. 

 

13.  Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 
94 и чл. 96, параграф 2, буква “а” от  Регламент (ЕО, 
Евратом) №1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности (по Приложение № 9). 

 

14.  Декларация за ползване/неползване на подизпълнител/и, ако 
участникът предвижда такива, както и видът на работите, 
които ще извършват, и делът на тяхното участие (по 
Приложение № 10). 

 

15.  Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за 
участието му в изпълнението на поръчката (по Приложение 
№ 11). 

 

16.  Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,    
т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (по Приложение № 12). 

 

17.  Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,     
т. 2-3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (по Приложение 
№ 13).  

 

18.  Декларация от участника, че е запознат с всички 
обстоятелства и условия от значение за поръчката и с 
документацията за участие, че ще спазва всички условия, 
необходими за участие и изпълнение на поръчката, че няма 
да разпространява данни, свързани с поръчката, че приема и 
ще спазва етичните клаузи на обществената поръчка (по 
Приложение № 14). 

 

19.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор 
(по Приложение № 15). 

 

20.  Декларация, че са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минимална цена на труда и 
условията на труд - по образец съгласно (Приложение № 18). 

 

21.  Документ за гаранция за участие – оригинал на вносна 
бележка/ квитанция към ПКО/платежно нареждане или 
банкова гаранция. 

 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 
 

22.  Заверено от участника копие от документ (фактура) за 
закупена документация за участие. 

 

23.  Други документи (ако е приложимо).  
ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“  
24.  Техническа оферта – (по Приложение  № 2) с приложени 

към нея: 
- Концепция за изпълнение на поръчката;  
- План-график и линеен график за изпълнение на дейностите, 
предмет на поръчката.  

 

ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“  
25.  Ценова оферта – (по Приложение  № 3).  

 
Забележка: Всички страници  в пликовете 1, 2 и 3 трябва да са номерирани последователно. 

 
 

Подпис: 
 
 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника и печат __________________________ 

 
 


