
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

гр. Карнобат                                                                   тел. 0559 22986

ул.”Москва” №10                                                          факс  0559 22986

www.pgsslp-karnobat.com                                               email : pgss  _  kt  @  abv  .  bg            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                         
Образец!                                

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 
реда на ЗОП -" Доставка на дизелово  гориво  по две обособени позиции за нуждите  на 
Професионална  гимназия по  селско  стопанство  и  лека  промишленост  гр.  Карнобат   за 
зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.”  

 

                                               ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена 
от .........................................................................................................................................................
(наименование на участника)
с адрес на управление:……………………………………………………………………….. ..

ЕИК…..................................., IBAN ................................................, BIC .................................. 

банка………………………………………..………………………………………………….. и подписана от
…………………………………………………………………………………………………...
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на
…………………………………………………………………………………………………...
(длъжност)

                                               АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес на участника
……………………………………………………………………………………….....
(п.к., град, община, квартал, улица №, бл
телефон …..………………………………… 
факс ……….………………………………
e-mail :…………………………………..
2.Лице за контакти………………………………………………………………………
(трите имена и ЕГН)
Длъжност: …………………………….
телефон / факс: ………………………
 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

                    Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура чрез публична  
покана по реда на глава Осма „а” от  ЗОП за -  "  Доставка на  дизелово  гориво  по две 
обособени позиции за нуждите  на Професионална гимназия по селско стопанство и лека 
промишленост  гр.  Карнобат   за  зимен  отоплителен  и  учебен  сезон  2014/2015  г.” в 
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съответствие с всички условия на ЗОП и документацията.

       Прилагаме следните документи  съгласно условията на конкурсната документация:

       1. Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 
/копие/
       2. Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”. 
       3. Доказателства за кадрова обезпеченост и   техническа осигуреност за изпълнение на 
поръчката: транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на 
Глава  9.1  на  Приложение  В  от  ADR  /  Европейска  спогодба  за  международен  превоз  на 
опасни товари по шосе/; 
      4. Заверени копия от удостоверенията за регистрация, издадени от Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация”, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията 
и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; 
          -  транспортните  средства  да  притежават  автоматично  устройство  за  отчитане  
наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор; 
         -   списък на автомобилите с  техните марки и регистрационни номера,  които ще 
обслужват поръчката; 
          -  водачите  на  транспортни  средства  да  притежават  квалификация  съгласно 
изискванията на чл.14 от Закона за автомобилните превози и Наредба № 40 от 14.01.2004 
г.за  условията  и  реда  за  извършване  на  автомобилен  превоз  на  опасни  товари.  Да  се 
представят заверени копия на ADR удостоверенията, валидни за срока на доставката; 
      5. Копия  на договори  със  сходен  с  предмета  на  поръчката предмет  (минимум 2), 
придружени с референции (препоръки) за добро изпълнение.
      6. Сертификат за произход и качество на горивото съгласно Наредбата за изискванията за  
качество  на  течните  горива,  условията,  реда  и  начина  за  техния  контрол  и  сертификати, 
доказващи произхода и качеството на смазочните материали;  
      7. Предложение с административни сведения- (Приложение №1)
      8. Ценово предложение- (Приложение №2)
      9.  Проект на договор - (Приложение №3), съобразен с изискванията на Възложителя 
непопълнен,  но задължително  да бъдат  подписани и подпечатани  всички страници  от 
него. Не се допуска в     проектодоговора да се вписват цени  . 
    10. Декларации по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2  и по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 
3-5 и т. 5 от ЗОП; (Приложения № 4, 5)
    11. Декларация за приемане на условията на проекта на договора(Приложение №6).

                           Представяме всички документи подписани и подпечатани.

Дата: ………………. Подпис и печат

/на лицето, респ. лицата, които управляват и представляват кандидата/



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 
реда на ЗОП - " Доставка на дизелово  гориво  по две обособени позиции за нуждите  на 
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат  за 
зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.”  

                                                 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с отправена от Ваша страна покана Ви представяме нашето ценово 
предложение, както следва:

- Първа обособена позиция - ......................... без включен ДДС
с думи:.................................................................................../ без включен ДДС,

- Втора обособена позиция - ......................... без включен ДДС 
с думи:.................................................................................../ без включен ДДС

Настоящата оферта е подписана от:..............................................................................................

в качеството му на ..........................................................................................................................

1.  Базова цена за предлаганото дизелово гориво :

 Цена  за  1  л    гориво    Лукойл  Нефтохим  към  датата  на  оферирането  за  сведение-
……………………..

2. Търговска надценка/отстъпка:

 /+/ надценка…………%

или 

/-/ търговска отстъпка ……………%

 

Подадено на:..............................год.                                 Подпис и печат:
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ЗАБЕЛЕЖКА: Ценовата оферта се подписва от представляващия участника и се поставя в 
отделен запечатан плик.



      ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

гр. Карнобат                                                                   тел. 0559 22986

ул.”Москва” №10                                                          факс  0559 22986

www.pgsslp-karnobat.com                                               email : pgss  _  kt  @  abv  .  bg            

                                                                                  П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(образец)

по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН.........................................,    л.к.    №....................................,    издадена 
на    .......................
от......................................., адрес:.............................................................,в  качеството

си
на    ....................................................................................................................,    регистрирано 
по    ф.д.№.................. на ......................., идентификационен № по 
БУЛСТАТ ......................................, със седалище и
адрес на управление ............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, реабилитиран съм за:
1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс; 
1.3. участие  в  организирана  престъпна  група  по  чл.321  -  чл.321а  от 

Наказателния кодекс; 
1.4. престъпление  против  собствеността  по  чл.194  –  чл.217  от  Наказателния 

кодекс; 
1.5. престъпление  против  стопанството  по  чл.219  -  чл.  252  от  Наказателния 

кодекс; 
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам дейността  „доставка на гориво“ съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
Задължавам  се  при  промяна  на  посочените  обстоятелства  писмено  да  уведомя 
Възложителя на обществена поръчка с предмет: -  " Доставка на дизелово  гориво  по 
две обособени позиции за нуждите  на Професионална гимназия по селско стопанство 
и лека промишленост гр. Карнобат  за зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.” 
в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

           Дата....................................2014г.

           Гр.................................................                              Декларатор:............................
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                                                                                                                     / подпис /



      ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

гр. Карнобат                                                                   тел. 0559 22986

ул.”Москва” №10                                                          факс  0559 22986

www.pgsslp-karnobat.com                                               email : pgss  _  kt  @  abv  .  bg            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(образец)

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал.2,т.1, т.2а, т.3 - 5, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ата .................................................................................................................
..
(трите имена)
ЕГН.........................................,    л.к.    №....................................,    издадена 
на    .......................
от......................................., адрес:.............................................................,в качеството

си
на    ....................................................................................................................,    регистрирано 
по    ф.д.№.................. на ......................., идентификационен № по 
БУЛСТАТ ......................................, със седалище и
адрес на управление ............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ
Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност; 
2. Не  се  намира  в  производство  по  ликвидация  или  подобна  процедура  съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон. 

В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под 
разпореждане на съда, не е преустановило дейността си; 
4. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
5.  Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
6. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка 
с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
7. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 
т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен  орган,  (или  има  такива  задължения,  но  е  допуснато  разсрочване  или 
отсрочване  на  задълженията),  или  парични  задължения,  свързани  с  плащането  на 
вноски  за  социалното  осигуряване  или  на  данъци  съгласно  правните  норми  на 
държавата, в която дружеството е установено. 
8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона 
за  предотвратяване  и  установяване  на конфликт  на  интереси с  възложителя  или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
9. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.
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Задължавам  се  при  промяна  на  посочените  обстоятелства  писмено  да  уведомя 
Възложителя на обществена поръчка с предмет:.............................................,  в 7-дневен 
срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

           Дата....................................2014г.

           Гр.................................................                              Декларатор:............................
                                                                                                                     / подпис/

                                                                                                    

  



    ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

гр. Карнобат                                                                   тел. 0559 22986

ул.”Москва” №10                                                          факс  0559 22986

www.pgsslp-karnobat.com                                               email : pgss  _  kt  @  abv  .  bg           

                                                                                  Проект на договор!

Приложение № 3

Д О Г О В О Р

№ ......../ ..................

за  изпълнение на поръчка  за -  " Доставка  на  дизелово  гориво  по  две обособени 
позиции  за  нуждите   на  Професионална  гимназия  по  селско  стопанство  и  лека 
промишленост гр. Карнобат  за зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.”  

   Днес,..................2014 г., в гр. Карнобат между страните:
1. Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост (ПГССЛП)  със 
седалище   и   адрес  гр.  Карнобат,  ул.  „  Москва  ”  №  10,  БУЛСТАТ:  175744334, 
представляван от инж. Бисерка Петкова Атанасова - Директор на ПГССЛП гр.Карнобат, 
наричан за краткост тук и по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2.  ...................................................................................................................................................
.................,  Вписан  търговския  регистър  ...........................................    с 
ЕИК ..........................................   и ДДС  №..................................       седалище и адрес на 
управление...................................................................................................................................
........................................           Тел:....................................   ,      Факс:.........................    ,  
представлявано 
От  ..............................................................................................................................Наричано 
за краткост тук и по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА

   Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
осъществява доставка на дизелово  гориво  по две обособени позиции за нуждите  на 
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр.  Карнобат за 
зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г. град Карнобат.

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора при условията на направената от 
него  оферта  №  ........за  участие  в  процедура  за  възлагане  на  поръчката.  Ценовата 
оферта  /Приложение№2/  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  представлява  неразделна  част  от  този 
договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

    Чл.2.  Този  договор  се  сключва  за  срок  до  .......................  г.  или  до  достигане  на 
стойностния праг, при определения правен режим, регламентиран по ЗОП.
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    Чл.3. Доставката на дизеловото гориво за отопление се извършва до място, указано в 
заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

     Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното гориво с двустранни 
документи, съгласно предложената ценова листа /Приложение№2/ .

ІV. СРОК  НА  ДОСТАВКАТА

     Чл.5.  Доставките  се  извършват  в  срока,  посочен  в  Предложението,  съгласно 
Приложение №1, което е неразделна част от този договор.

V. ТРАНСПОРТ

     Чл.6. Доставките се извършват с транспортни средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след заявка 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
    Чл.7. За чистотата на транспортните средства, с които се доставя горивото, отговаря  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

    Чл.8.    /1/  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
     -  да  получава  горивото,  предмет  на  този  договор,  в  срока  и  при  условията,  
договорени между страните; 
     - да осъществява входящ контрол относно качеството, количествата и други във всеки 
един момент от изпълнението на договора, без това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
    - да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на продуктите. 
              /2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
                  1. се задължава да заплаща договорените цени на доставеното гориво, по реда 
и при условията на този договор; 
                  2. определя лице за осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

   ЧЛ.9. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката на горивото 
да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на този договор.
            /2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
                 1.  да изпълнява качествено и в срок предмета на договора;
                 2. да осигурява собствен транспорт, съобразно условията на Раздел V от  
настоящия договор.
                 3.  да  доставя  заявеното  гориво  на  мястото,  посочено  в  заявката  на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по определения в предложението срок; 
               4. да отстрани своевременно недостатъците на горивото, във връзка с предявени 
рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случай когато недостатъците са съществени 
– да замени продуктите; 
               5. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация  
за физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката. 
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. /1/ Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл.2. 
            /2/ Този договор може да бъде прекратен предсрочно:
                 -  по взаимно съгласие на страните,  изразено писмено с едномесечно 
предизвестие; 
          - с едномесечно писмено предизвестие, отправено от другата страна;    
           /3/ В случаите на ал.2 страните уреждат взаимоотношенията си с двустранен  



протокол.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 11. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато  невъзможността  за  изпълнение  се  дължи  на  непреодолима  сила.  Никоя  от 
страните не може да се позовава на непреодолима сила,  ако е била в забава и не е  
информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.
Чл.  12.  Страната,  засегната  от  непреодолима  сила  е  длъжна  да  предприеме  всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата страна в 7 дневен срок от настъпване на събитието.
Чл. 13. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 14. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
договора.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.  15.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  третират  като  конфиденциална  всяка 
информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 
Чл.  16.  Изпълнителят  няма  право  без  предварителното  писмено  съгласие  на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да  разкрива  по  какъвто  и  да  е  начин  и  под  каквато  и  да  е  форма 
договора  или част  от  него  и  всякаква  информация,  свързана  с  изпълнението  му,  на 
когото и да е освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв 
служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на 
договора.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени 
от Изпълнителя документи и материали по договора,  като не ги предоставя на трети 
лица. 
Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.  18.  Страните  ще  решават  споровете  във  връзка  с  този  договор,  вкл.  и  неговото 
тълкуване,  чрез преговори.  Ако не бъде постигнато съгласие спорът ще се отнася до 
компетентния съд.
 Неразделна част от този договор са следните приложения:
Приложение № 1 и 2 –Предложение и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представени за 
участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ:

Възложител:...............................              Изпълнител:..................................
/ инж. Бисерка Атанасова/                                
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                                                                                                                                   Приложение № 6

                                                                           Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки

 Долуподписаният/ната .....................................................................................,  с лична карта 

№ .................................., издадена на ...................................... от .............................................  

с  ЕГН...............................................,  в  качеството  ми  на  .......................................................  

(посочете  длъжността,)  на  ………..............................................................................

(посочете фирмата на Участника) 

със  седалище  и  адрес  на  управление 
в  ....................................................................................................................................................
..............  -  Участник  в  процедура за  възлагане  на  обществена поръчка с  предмет:  " 
Доставка  на  дизелово   гориво   по  две  обособени  позиции  за  нуждите   на 
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат  за 
зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.”  
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Д Е К Л А Р И Р А М:

Приемам условията на проекта на договор, приложен към тръжната документация за 
участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Доставка 
на  дизелово   гориво   по  две  обособени  позиции  за  нуждите   на  Професионална 
гимназия  по  селско  стопанство  и  лека  промишленост  гр.  Карнобат   за  зимен 
отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.”  
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни.

Дата ..............................г.                 Декларатор: ..........................

/подпис и печат/
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                                                                                                           Приложение № 1

                                                                                                                ДО

………………………………………..

                                                                     ОФЕРТА

За участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана, с предмет 
на поръчката: „" Доставка на дизелово  гориво  по две обособени позиции за нуждите 
на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат 
за зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.”  

.

 от УЧАСТНИК : ……………………………………………………………….

Седалище и адрес на управление : …………………..………….

ЕИК/ БУЛСТАТ: …………………………………,

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………….…, 
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тел.: …………/факс: ……………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящото  Ви  представяме  нашата  оферта  за  участие  в  обявената  от  Вас  процедура  за 
възлагане на обществена поръчка с наименование " Доставка на дизелово  гориво  по две 
обособени позиции за нуждите  на Професионална гимназия по селско стопанство и 
лека промишленост гр. Карнобат  за зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.”  

.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и 
условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, 
необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от  
Възложителя.

Нашата оферта е валидна 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на 
офертите.

Приложения:  съгласно  приложения  списък  на  документите  към  офертата,  представляващи 
неразделна част от нея.

Дата: .....................                                                        Подпис: ................................  

                                                                                                  име, длъжност, печат
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Приложение № 2

ДО

…………………………

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

   

от ..................................................................................................................................................

адрес / седалище и адрес на управление ..................................................................................

......................................................, ЕИК по Булстат ……........................................................., 

представляван/о от ..............................................................................,ЕГН ...................................... 

Обществена  поръчка, чрез  събиране  на  оферти  с  публикуване  на  покана,  с  предмет  на 
поръчката: " Доставка на дизелово  гориво  по две обособени позиции за нуждите  на 
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат  за 
зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.”  

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С  настоящото  Ви  представяме  нашето  предложение  за  изпълнение  на  поръчка  с 
предмет:  " Доставка на дизелово  гориво  по две обособени позиции за нуждите  на 
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат  за 
зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.” 
2.  След като  се  запознахме с  обявлението и документацията  за участие,  вкл.  всички 
образци и условията на договора, получаването на които потвърждаваме с настоящото, 
правим следните предложения, съобразно показателите за оценка:

До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша 
страна  и  известието  за  определяне  на  изпълнител,  ще  формират  обвързващото 
споразумение между двете страни.

Декларираме,  че  сме  съгласни  с  поставените  условия  и  ги  приемаме  без 
възражения.  

Дата: .....................                                                        Подпис: ................................  

                                                                                                /  име, длъжност, печат/
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                                                                                                                   Приложение № 9  

           СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

предмет на поръчката – " Доставка на дизелово  гориво  по две обособени позиции за 
нуждите  на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. 
Карнобат  за зимен отоплителен и учебен сезон 2014/2015 г.” 

     1.  Официално име на участника и фирмени данни относно регистрацията: 

- седалище и адрес на управление:  

• гр………………………………….………......., 
• ул. …………………………………………............., №…., вх……., ап. ........,; 
• представявано   ....................................................................................; 

- съдебна регистрация:

• регистрация  №  …………....,  том.  ……,  стр.  ……...  по  ф.  д.  №  …....../…......  г. 
на  ....................................................................    съд  (в  случай,  че  участникът  не  е 
вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията)

- статистическа регистрация:

• EИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 
- данъчна регистрация:

• ДДС идент. №  .....................................(в приложимите от закона случаи)
2.  Адрес за кореспонденция: .......................................................................... 

....................................................................................................................................... 

телефон: ..................... факс: .................................... е-mail: ..........................
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3. Лице за контакти: .....................................................................................................................
………….

длъжност..................................... телефон ............................, факс .......................

е-mail: .............................................

4. Обслужваща банка: .................................................. 

IBAN…………………………………………………….…………, 

BIC код ............................................................................................ 

Дата: ..............………. г.                      подпис и печат: .........................
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