“ НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА
ГИМНАЗИЯ”- гр.ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ, бул.”Руски” №50, тел:032/643 796, тел/факс:……..,
e-mail:ntgplovdiv@abv.bg.

ЗАПОВЕД
№ РД – 09 -1027
гр.Пловдив, 06.07.2012 г.
На основание чл.101а, ал.1 ал.2, вр. чл.14, ал.3, т. 2 от Закона за
обществените поръчки, Решение №............... на Директора на „НТГ” Пловдив и във връзка с необходимостта от Почистване и хигиенизиране на
сградата на „Национална Търговска Гимназия”- гр.Пловдив
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на
глава осма „а” от ЗОП:
Предметът на обществената поръчка включва: Почистване и
хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска Гимназия”гр.Пловдив.
ІІ. Финансиране и прогнозна стойност - Финансирането на поръчката
ще бъде осигурено от бюджета на „Национална Търговска Гимназия”гр.Пловдив.
Прогнозната стойност на поръчката е 2850/ две хиляди осемстотин и
петдесет лева/ лв. без вкл. ДДС.
ІІІ. Правно основание и вид на процедурата - Изпълнителят по тази
обществена поръчка следва да бъде избран при условията и реда на глава
осма «а» от ЗОП- «Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана»
, тъй като обществената поръчка е с обект доставка и общата стойност без
вкл. ДДС попада в хипотезата на чл. 14 ал.4 т.2 ЗОП- от 20 000 до 66 000
лв. без вкл. ДДС.
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ІV. На основание чл. 101 б и 101г от ЗОП определям следните
длъжностни лица, на които се възлага да получат, разгледат и оценят
офертите:
Прецедател:
1.Златка Манолова-Зам.Директор на НТГ-Пловдив
Членове:
2.Атанас Димитров- Юрист
3.Иванка Колибарска-Счетоводител
Комисията, следва в срок от 2 /два/ работни дни от датата на
получаване на офертите да събере, разгледа и оцени оферти за определяне
на изпълнител за настоящата обществена поръчка.
V. Критерии за оценка на офертите- „Най-ниска предложена цена“
VІ. Изисквания при изпълнение на поръчката, на основание чл. 101 б
ал.1 т. 3:
Да се гарантира своевременното и срочно почистване и хигиенизиране
на сградата на „Национална Търговска Гимназия”- гр.Пловдив.
Да се гарантира минимум пет дни от седмицата почистване и
хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска Гимназия”гр.Пловдив.
Да се гарантира необходимият минимум от ресурси /материали,
консумативи, време и работници/ необходими за почистване и
хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска Гимназия”гр.Пловдив.
Да се гарантират живота и здравето на учениците, учителския и
останалия персонал от „Национална Търговска Гимназия”- гр.Пловдив, чрез
поемане на ангажимент за използване на такива материали и консумативи за
почистване, които отговарят на общоприетите стандарти за безопасност, на
изискванията на закона за здравето, ХЕИ и други законови и подзаконови
нормативни актове в РБ.
Да се гарантира, че използваните материали и консумативи за
почистване отговарят на изискванията за опазване на природата,
екологичната чистота и противопожарните изисквания.
VІІ. Срок за изпълнение на обществената поръчка:
- Срок за изпълнение на поръчката- до 1 януари 2013 г.
VІІІ. Начин на плащане:
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Начин на плащане – ще се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков
път, с платежно нареждане по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изтекъл
месец, като стойността се изчислява на месечни суми, съгласно предложена
и приета оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 5 дни след представяне на фактура.
О Д О Б Р Я В А М:
1. Публична покана, съгласно образец утвърден от изпълнителния
директор на Агенцията за обществени поръчка и чл. 101б от ЗОП;
2. Приложения към публичната покана:
2.1. Решение за откриване на процедурата за възлагане на
обществена

поръчка;

2.2.Пълно описание на обекта на поръчката, характера на поръчката
и технически условия;
2.3.Методика за определяне на комплексна оценка на офертата
2.4. Указание за подготовка на офертата.
2.5. Заявление за участие.
2.6. Ценово предложение.
2.7. Проект на договор.
2.8. Примерни образци на декларации:
- Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;
- Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларации за запознаване с обекта на поръчката
3.Минимални изисквания към кандидатите:
3.1.До участие в процедурата се допуска всяко българско и
чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения.
3.2.Участникът следва да разполага с офис в гр. Пловдив, чиито адрес
се декларира в декларацията по образец за запознаване с обектите.
3.3.Участникът следва да разполага с персонал на трудов договор,
което се доказва с прилагане към документите на декларация свободен
текст описваща броя на служителите на трудов договор и приложена към
декларацията справка от НАП за регистрираните трудови договори към
месеца на провеждане на процедурата / месец юли 2012 г./, от която да е
видно изпълнение на това изискване.
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3.4.Участникът следва да представи документи за обстоятелството,
че към момента на участие в процедурата изпълнява поне два договора с
предмет еднакъв или сходен с този на поръчката.
3.5.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран за:
-престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от
Наказателния кодекс;
-подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс;
-участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от
Наказателния кодекс;
-престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния
кодекс;
-престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния
кодекс.
3.6.Участникът да не е обявен в несъстоятелност.
3.7.Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3.8.Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност,
или е сключил споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от
Търговския закон, а в случай че Участникът е чуждестранно лице – се
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови
актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда,
или Участникът е преустановил дейността си.
3.9.Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена
професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на
продукти в областта на отбраната и сигурността
3.10.Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по
договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността
на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
3.11.Участникът да няма 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, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения, за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
3.12.Участникът да няма наложено административно наказание за
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до
5 години.
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3.13.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за
престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки.
3.14.Участникът да няма лица по чл.47, ал.4 от ЗОП, които са свързани
лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
3.15.Участникът да няма сключен договор с лице по чл.21 или чл.22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
3.16.В случай, че Участникът участва като обединение/консорциум,
изброените по-горе изисквания се отнасят и за физическите лица членове в
юридическите лица от които е образувано обединението/консорциума.
3.17. АКО ДАДЕН КАНДИДАТ НЕ ОТГОВАРЯ НА
ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ УСЛОВИЯ, СЪЩИЯТ СЕ
ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ И НЕ
УЧАСТВА В
КЛАСИРАНЕТО.
4. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ХАРАКТЕРА НА
ПОРЪЧКАТА.
4.1.Предметът на поръчката включва: Ежедневно почистване и
хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска Гимназия”гр.Пловдив, съобразно условията посочени в Приложение №1 към
настоящата документация.
4.2. Почистването и хигиенизирането на сградата на „Национална
Търговска Гимназия”- гр.Пловдив, включва следните обекти:
4.2.1.Централен корпус – класни стаи, учителска стая, коридори,
стълбища, тоалетни, сервизни, складови и други помещения.
4.2.2.Физкултурен салон.
4.2.3.Двор /преден двор и заден двор/
5. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА,
НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА НА ПОРЪЧКАТА И
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
5.1.Срок и място за изпълнение на обществената поръчка:
5.1.1.Срок: 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на
договора;
5.1.2.Място: Национална Търговска Гимназия-гр.Пловдив,
бул: „Руски „ № 50;
5.2.Начин на образуване на цената на поръчката:
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Всеки кандидат трябва да предложи цена на услугата в размер до
2850лв. / две хиляди осемстотин и петдесет / лв. за срока на договора.
5.3.Начин на плащане – ще се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по
банков път, с платежно нареждане по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след
изтекъл месец, като стойността се изчислява на месечни суми, съгласно
предложена и приета оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 5 дни след
представяне на фактура.
5.4.Общата цена, която може да се изплати от Възложителя на
Изпълнителя по време на изпълнение на сключения договор не може да
надвишава праговете по ЗОП за вида на настоящата процедура.
5.5.Срок за валидност на офертите: 60 календарни дни след крайния
срок за подаване на оферти.
6. МЯСТО И СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА,
6.1.Място и срок на получаване на офертата:
- място: сграда на ”НТГ” – Пловдив, бул.” Руски ”№ 50
- срок на получаване: съобразно посочения в публикуваната в страницата
на АОП публична покана.

7. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
7.1.Осигуряване хигиената и чистотата в сградата/помещенията/ в
„НТГ” - Пловдив.
7.2.Осъществяване на почистването и хигиенизирането
собствени работници, материали, средства и консумативи.

със

7.3.По време на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да
съкращава някой от възложените обекти за почистване и хигиенизиране
или да увеличава обектите, като в този случай след съкращаване на
обектите за тях не се дължи заплащане, а цената се коригира.
8.Критерии за оценяване и класиране на кандидатите –„най –
ниска предложена цена.”
8.1.Показатели за определяне на комплексна оценка, в низходящ ред
на относителната им тежест:
Предложена цена – 50 точки.
Срок на заплащане на услугата – 30 точки
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 20 точки
8.2.Методика за определяне на комплексна оценка:
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8.2.1.Оценката на кандидатите се оформя като сбор от точките, които е
получил всеки кандидат за всички показатели.
8.2.2.Оценката по първия показател се извършва, като кандидатът,
предложил най-ниска цена, получава максимален брой – 50 точки, а за всяко
следващо предложение с по-висока цена се отнемат по 5 точки.
8.2.3Оценката по втория показател се извършва, като кандидатът,
предложил най-дълъг срок на разсрочено плащане на услугата получава
максимален брой точки 30, а всяко следващо предложение по съответния
показател получава с 5 точки по-малко.
8.2.4.Оценката по третия показател – предложилия най-ефективно
техническо /практическо/ предложение за изпълнение на поръчката,с
която ще се извършва охранителната дейност получава максимален брой
точки -20, а всяко следващо предложение по съответния показател получава
с 5 точки по-малко.
8.2.5.На първо място се класира кандидатът, който е събрал най-много
точки. При събрани еднакъв брой точки, предимство има кандидатът
получил най-голям брой точки по първия показател.
9.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
9.1.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от
участника или от упълномощен от него представител, лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Оферти, подадени по
пощата, следва да бъдат представени при възложителя в срока, определен
за подаване на офертите, посочен в обявлението. Възложителят не се
ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока,
определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника.
9.2.Върху плика с офертата участникът посочва: име на фирмата,
адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на
процедурата за която участва.
9.3.Офертата задължително включва попълнени, подписани и
подпечатани следните документи:
-заявление за участие по приложения образец;
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-декларация по образец за запознаване с обектите на поръчката;
-декларация по образец по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
-декларация по образец по чл. 47, ал.2 от ЗОП;
-декларация по образец по чл. 47, ал.5 от ЗОП;
-проекто – договор /подписан и подпечатан на всяка страница, без да
се посочва цената/ по образец;
-техническо

предложение

за

изпълнение

на

поръчката

(в свободен текст), което описание подробно съдържа организацията
за осъществяване на почистването и хигиенизирането на „НТГ” –
Пловдив.
-декларация свободен текст описваща броя на служителите на трудов
договор на кандидата с приложена справка от НАП за сключените
трудови договори от кандидата към месеца на провеждане на
процедурата /месец юли 2012 г./;
-ценово предложение по образец /ценовото предложение следва да се
представи в отделен запечатан плик с надпис “предлагана цена”/.
- документи, издадени от компетентен орган, с гриф “Вярно с оригинала” и
подпис на участника:
o Копие от документа за регистрация или EИК, съгласно чл. 23 от
ЗТР - за юридическо лице или едноличен търговец.
o Копие на удостоверение за актуално правно състояние.
o Копие от регистрация по ЗДДС /ако има такова/.
o Копие от документа за самоличност /за физическо лице/.
-квитанция за закупен пакет от документи за участие по сметка на
възложителя - 6.00 лева без ДДС, платими на касата на ”НТГ” - Пловдив
9.4.Кандидатите могат да излагат и друга необходима според тях
информация за правилната им оценка.
9.5.Декларациите по чл. 47 от ЗОП трябва да се придържат
стриктно към законовите текстове, като съдържат изброяване на
посочените в закона обстоятелства.
9.6.Кандидат, който не е представил някой от посочените
документи, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
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10. Изисквания към документите:
10.1.Всички документи се представят само в един екземпляр;
10.2.Документите и данните в предложението се подписват само от
лица с представителни функции или упълномощени за това лица. В
случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и
нотариално заверено пълномощно;
10.3. Всички представени в предложението документи трябва да са
изготвени на български език;
10.4. При офертата не се допускат никакви вписвания между
редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на
лицето или лицата упълномощен от кандидата, който го представлява.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в процедура с предмет:
“ Почистване и хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска
Гимназия”- гр.Пловдив.
От……………………………………………….........................................
представлявано от …………………………………………в качеството му
на...........................................................................................................................
адрес:
гр………………………ул…………….............................................№……
тел................................,
факс:.........................
еmail…………....................……
ДДС
№..........................................
:.............................................................

ЕИК

Разплащателна сметка:
BIC:............................................................................;
IBAN:.........................................................................;
банка:..........................................................................;
град/клон/офис:.........................................................;.

Уважаема г-жо Директор,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в
обявената
от
Вас
процедура
с
предмет:
“ Почистване и хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска
Гимназия”- гр.Пловдив.
Декларираме, че сме запознати с изискванията на документацията за
участие в обявената от Вас процедура и ги приемаме без възражения.
10

С

подаването

на

настоящата

оферта

направените

от

нас

предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 дни , считано
от крайния срок за подаване на оферти.
Запознати сме и приемаме проекта на договора. Ако бъдем
определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения
срок.
При
изпълнение
на
договора
служителите,
които
непосредствено ще обезпечават дейността по почистване и
хигиенизиране „НТГ” – Пловдив/ на обектите/ са ...........броя;
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните
документи /описват се всички документите, съдържащи се в офертата/:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
........................................

..............2012г.

Подпис и печат:..............................
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/оферта/
От ...................................................................................................,
в
качеството
му
на............................................................,
на
.................................................................., ЕИК................................,
Във връзка с обявената процедура с предмет:
“Почистване и хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска
Гимназия”- гр.Пловдив, Ви представяме нашето ценово предложение:
ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й
За изпълнение обекта на процедурата в съответствие с
условията на настоящата процедура, нашето ценово
предложение възлиза на:
.........................................за метър на квадрат за целия срок на
договора /поръчката/ Словом:............................................................
/ посочва се словом стойността без ДДС /

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение
на обществената поръчка, съобразно условията на процедурата
и не подлежи на промяна през срока на изпълнение на договора,
освен при условия упоменати в договора.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Общата

стойност

на

договора

ще

се

заплаща

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база почистените и хигиенизирани площи
за

съответният

месец,

по

банкова

сметка

посочена

от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изтичане на месеца в срок от пет работни
дни след представяне на фактурата.
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БАНКОВА СМЕТКА НА ФИРМАТА:
Банка:.....................................................
IBAN:.....................................................
BIC: ...................................................................
Дата:....................................................
Подпис:.......................................
(име, фамилия, длъжност, печат)
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BG-Пловдив
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
”НТГ” - гр. Пловдив, ул. ………………№…., За: ……….., България 4000, Пловдив, Тел.:
032 ………….. E-mail: ……………….., Факс: 032……………….
Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. …………..№..121
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: ……………………
Адрес на профила на купувача: …………………………

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуга
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
……………………………………………………………………………………………………
…
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
……………………………………
Описание:
………………………………………
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
………………………………………..
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
………………………………….
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
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гр. Пловдив, ул……………….№….
NUTS:
BG421
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Съобразно техническата спецификация от документацията за участие, публикувана на
интернет адреса на профила на купувача.
КРИТЕРИИЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
17.06.2012 г.
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен
от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до
посочения краен час и срок за получаване на оферти. Върху плика с офертата участникът
посочва адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и адрес на електронна
поща. След изтичане на срока за подаване на оферти, постъпилите в рамките на срока
оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия, назначена от Възложителя, като
за изпълнител на договора се определя участникът, чиято оферта отговоря на
определените технически изисквания и има най-ниска цена за съответната обособена
позиция. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор. При
сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от
ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Не е
задължително участниците да подават ценово предложение за всички обособени позиции.
Всеки участник може да подаде ценово предложение и само за една обособена позиция.
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
16/07/2012
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
с лична
, издадена на
от
, в качеството ми
карта №
(посочете
на
_______________________ (посочете длъжността) на
фирмата на участника) , ЕИК________________, със седалище и адрес на управление
- участник в процедура с предмет:

“ Почистване и хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска
Гимназия”- гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник

(посочете

фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури
съгласно националните му закони и подзаконови актове.
2. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда 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.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал.2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/

с лична

, издаден на

карта №

, в качеството ми на

от

, с ЕГН

_______________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника, ЕИК

,

със

- участник в процедура с

седалище и адрес на управление
предмет

“ Почистване и хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска
Гимназия”- гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник

(посочете

фирмата на участника):
- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския
закон;
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми
на държавата, в която участникът е установен.
3. Аз лично, както и представляваният от мен участник нямам 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, освен ако
е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци
или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
съм установен;
4.Представлявания от мен участник няма наложено административно наказание за
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.
5. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на моята и на която и да е друга държава.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

г.

Декларатор:

(дата на подписване)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/

с лична

, издадена на

карта №

, в качеството ми на

от

с ЕГН

______________________________ __________ (лице по чл.47,ал.4 )

на

(посочете фирмата на участника), ЕИК

, със седалище и адрес на управление

-

участник в

процедура с предмет

“ Почистване и хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска
Гимназия”- гр.Пловдив

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Като .............................................................(лице по чл.47, ал.4 от ЗОП), не съм свързано лице по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси с_____________________ (посочете наименованието на Възложителя) или със
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 56 ал. 1 т.12 ЗОП
Долуподписаният/ната…………………………………………………
………………………, в качеството си на …………………………………
(управител или друг представител) на .…………………………………...
(наименование на участника), и с оглед на участието на представляваното
от мен дружество в обществена поръчка с предмет: “ Почистване и
хигиенизиране на сградата на „Национална Търговска Гимназия”гр.Пловдив

ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта на договора, както и
че:
1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и
ги приемаме без възражения;
2. Задължавам се да спазвам условията за участие в откритата
процедура за възлагане на обществената поръчка и всички действащи
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на
поръчката.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под
никакъв предлог данните за обществената поръчка;
4. Посетил съм обекта и предоставената от възложителя информация
е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ми.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни и деклариране на
неистински обстоятелства в настоящата декларация подлежа на наказателна
отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
……………..2012 г.

ДЕКЛАРАТОР:

гр.
/…………………………/
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
с лична карта №
, издаден на
от ___________________ в качеството ми на _______________________
(посочете длъжността) на
(посочете
фирмата на участника) - участник в обществена поръчка Times New Roman
ДЕКЛАРИРАМ:
При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са
спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена
на труда и условията на труд.
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.
2012 г.
___________________ "
(дата
(подпис и печат)

Декларатор:
на

-

подписване)

УТОЧНЕНИЯ
Посочването на по-висок размер на цена на труда в предлаганата цена към
офертата на Изпълнителя е допустимо.
Съгласно чл. 56 ал.3 т.3 декларацията се представя само за участниците в
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство
или услуги.
„Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният
размер на заплащане на работната сила, определен като минимален
месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии
съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване. Актуалният минимален месечен размер на осигурителния
доход е посочен в приложение № 1 към чл.8, т.1 от ЗБДОО за 2010г.
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