








Всяка оферта следва да С1,дър:жа: 
1. Оферта на участника, включващ: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от
Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ u!W1u друга идентифицираща информация в
съответствие със закоиодателството 11а дърJ1савата, .в която участникът е установеп, както
и адрес, включително и електронен, за кореспо11денция при прове:ждане на процедурата - по
образец;
2.Договор или споразуме11ие за учредяване на обеди11е11ието (копие) със задължително посочване
на представляващия, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (ако е
прwю:жu.мо).
З.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - по
образец.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образ.ец.
5.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за ико11омическите и финансовите omuoule11uя с
дру:жествата, регистрира11и в юрисдикции с префереициален данъчен pe:)ICU.М, контролираните
от тях лица и техтште действителни собственици;
6.Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП оттюсно видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предло:жат на подизпълнители и съответстващият 11а тези работи дял в
проценти от cmoii11ocmma 11а обществеиата поръчка, и предвидените подизпълиители - по
образец (ако е приложимо);
7.Декларация за съгласие за участие като подизпълиител - по образец (ако е прwю;жuмо)
В.Доказателства за съответствието 11а участ11ика с критериите за подбор, коuто
задъю1сител1ю включват:
8.1. Списък на доставките, които са идеитичнu или сход11и с предмета 11а обществената
поръчка, с посочване 11а cmoii11ocmume, датите и получателите.
8.2.Доказателство за извърше11ата доставка (приемо-предавателни протоколи и др. подобни)
9. Техиическо предло;)!Се11ие, съдър;)!Сащо:
9.1.Докуме11т за упълно,,ющаване, когато лицето, което подписва офертата, не е зако1111ият
представител 11а учасптика;
9.2.Предло;жение за изпълиение 11а обществената поръчка в съответствие с техническите
спецификации и zаuскванията на възло:)!Сumеля - по образец;
1 О.Це11ово предло;)!Се11ие - по образец.

Участииците следва да представят отделно техническо и це11ово предло:нсе11ие за всяка 

обособе11а 11озиция, за която ка11дидатстват. Възло;}lсuтелят допуска подаваието 110 

доку.111е11тите, доказващи съответствието 110 учасптика с критериите за подбор, които са 

ед11акви за всички обособе11и поз1щии, 110 които се каидидатства, да бъдат представе11и в 

еди11 екзеhтляр. 
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