
 „Доставка на противопожарни средства за нуждите на в.ф. 46380 – МО“ 

 
 
 

ОФЕРТА 
 

за избор на изпълнител за “Доставка на противопожарни средства нуждите на военно 
формирование 46380 – МО“ 

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

(наименование на участника) 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
1. Представяме Ви нашата оферта за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на противопожарни средства за нуждите на в. ф. 

46380 – МО". 

2. С подаване на настоящата оферта, направените от нас 

предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ____ календарни 

дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

3. С настоящата оферта се задължаваме да извършим доставката в 

срок от ________ календарни дни след подписване на договора.  

 
 
 
 
 
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 ____________________________ (име и фамилия) 

 ____________________________ (длъжност на представляващия участника) 

Дата: ..............  
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ 

 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТА  

Настоящата оферта е подадена от ........................................................................................, 
(наименование на фирмата) 

регистрирано с решение от ............................ на................................................ по ф. дело 
№….......,  парт. №……............., том......................, стр. ……........... от ............................,  
с адрес на управление:..........................................................................................................., 
данъчна регистрация ..........., БУЛСТАТ/ЕИК……………….., НДР № .........................., 
Банкова сметка .................................................., банков код .............................................., 
Обслужваща банка................................................................................................................. 
и подписана от .......................................................................................................................  

/трите имена и ЕГН/  
в качеството му на……...............................................................................................  

/длъжност/  
Паспортни данни на представляващия/пълномощника/ трите 
имена:………………………………………………………………………………………... 
Л.К.№…………………………, издадена на………………..от……………...……………. 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ  

1.Адрес:.......................................................................................................................... 
/п.код, град, община, квартал, улица, бл., ап./  

Телефонен № ..............................., факс № .................................. 
Мобилен тел:……………………., Е-mail....................................,  
2. Лице за контакти:....................................................................................................... 

Длъжност:........................................................................................................,  
Телефон/факс ................................Мобилен тел:……………..…..………., 
Е-mail..........................................,  
 
 
 
 

Дата:.........................2012 г.     Подпис и печат: .................................... 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл.47, ал.1 и 5 от Закона за обществените поръчки  

Долуподписаният/ата…….................................................................................................................., 
адрес: ...................................................................................................................................................., 
л.к. № ..........................................., издадена на .......................... г., от ..........................................., 
гр......................................, в качеството ми на ………………………………………………., 
участник в процедура за избор на изпълнител за “Доставка на противопожарни средства 
нуждите на военно формирование 46380 – МО“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) 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; 

2. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност.  
3. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по 

ликвидация.  
4. Не съм свързано лице, по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на 

ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 

5.  Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.  

При подписване на рамковото споразумение за обществена поръчка ще представя 
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горепосочените 
обстоятелства. 

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

Дата: .................2012 г.  ДЕКЛАРАТОР: ............................ 
(подпис, печат) 
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Забележка:  Настоящата декларация се подписва от представляващия/представляващите участника, а 
декларации за обстоятелствата по т.1 подписват както следва:  

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;  

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните 
съдружници;  

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на 
овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;  

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  
6. при едноличен търговец – за физическо лице търговец; 
7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

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

Долуподписаният/ата…................................................................................................................., 
адрес:...................................................................................................,л.к. № 
..........................................., издадена на .......................... г., от ..........................................., 
гр.................................................., в качеството ми на 
………………………………………………., участник в процедура за избор на изпълнител за 
“Доставка на противопожарни средства нуждите на военно формирование 46380 – МО“ 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

1. Представляваното от мен дружество, не е в производство за обявяване в 
несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл.740 от Търговския закон.  

Забележка: В случай че участникът е чуждестранно лице, следва да се декларира, че не 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.  

2. Не съм лишен/а от право да упражнявам определена професия или дейност.  

3. Представляваното от мен дружество 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, освен ако 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 националното 
законодателство.  

4. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за 
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. 

5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
              Дата: ................. 2012 г.   Декларатор:........................................ 

(подпис, печат) 
Забележка: Настоящата декларация се подписва от представляващия/представляващите 

участника, а декларации за обстоятелствата по т. 2, т. 3 и т. 4 подават и управителите, и членовете на 
управителните органи на участника, които не са оправомощени да го представляват. В случай, че 
членове на управителните органи на участника са юридически лица, декларации за обстоятелствата по 
т. 2, т. 3 и т. 4 подават техните представители в съответния управителен орган.  

Ако кандидатът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, следва при подписване на 
договора да представи документи от съответните компетентни органи за обстоятелствата от 
настоящата декларация.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ 
Долуподписаният/ата: 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН __________________ , адрес: _________________________________________________  
(постоянен адрес) 

гражданство  ________________ , притежаващ/а лична карта №  __________________________ ,  
издадена на  _________________ от МВР-гр. ____________________________________________ ,  

(дата на издаване)                                         (място на издаване) 
адрес ____________________________________________________________________ , 

(постоянен адрес) 

в качеството ми на _____________ , в _________________________________________________ , 
(длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 

със седалище ___________________________________________________________________ , 
адрес на управление: _____________________________________________________________ , 
тел. /факс _______________ , вписано в търговския регистър при ___________________________  
съд по ф.д. №. ___________ / __________________________________________________________ г.  
БУЛСТАТ/ЕИК __________________________  

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо 
лице/едноличен търговец, в размер ___________________________________________________  
има следния произход: _____________________________________________________________  

2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото 
юридическо лице/едноличен търговец са следните лица: 

2. 1. _____________________________________________________________________  
(име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН/ЕИК _________________  
Постоянен адрес / 
Седалище и адрес на управление _____________________________________________  
Гражданство ___________________ Документ за самоличност _____________________________  

2.2. ______________________________________________________________________  
(име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН/ЕИК 
Постоянен адрес/ 
Седалище и адрес на управление 
Гражданство ___________________ Документ за самоличност _____________________________  
и други. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 
 

 ___________________                           Декларатор: _________________________  
(дата на деклариране)  (подпис) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ 
(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител) 

 
Долуподписаният/ата:__________________________________________________,  

(име, презиме, фамилия ) 

притежаващ/а 
лична карта № ______________, издадена на ____________ от МВР-гр.___________,  

(дата на издаване)  (място на издаване) 

адрес ________________________________________________________________  
(постоянен адрес) 

в качеството ми на _______________, в ___________________________________,  
(длъжност) (наименование на ю. лице, физическо лице-ЕТ)  

със седалище_________________________________________________________, 
адрес на управление: ___________________________________________________,  
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при 
_____________________, съд по ф.д. №. ___________ /_________ г., БУЛСТАТ / 
ЕИК ________________________  
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице 
обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България.  

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс 
за деклариране на неверни обстоятелства.  

 
 

 
___________________ Декларатор: ____________________  

(дата на деклариране) (подпис) 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за „Доставка на противопожарни средства за нуждите на в.ф. 46380 – МО“ 
от ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(наименование на участника и представляващия го) 

Дата: ________________ ________________________ 
(подпис, фамилия и печат)  

Вид ПП средства бр. 
Цена в лева 
без ДДС 

Ед.цена Вс. цена 
1 |Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг (СЕ) 50   
2. Пожарогасител прахов - 2 кг АВС .(СЕ) 50   
3. Пожарогасител прахов - 6 кг АВС .(СЕ) 100   
4. Пожарогасител прахов - 12 кг АВС .(СЕ) 50   
5. Пожарогасител водопенен:- 9 л - АFFF.(СЕ) 120   
6. Шланг –52 мм. с щорцове , 20 метра, 100   
7. Струйник - 52 мм 100   
8. ПП касети – съгласно БДС EN 671-3  
(за вграден монтаж) 90   

9. Евакуационно осветителни тела с автономност не по малко 
от 60 мин. 100   

10. Указателни знаци - съгласно Наредби с №РД-07/8 от 
20.12.2008 г.за минималните изисквания за знаци и сигнали 
за безопасност и/или здраве при работа и №Iз-2377 от 
15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите със стандартни размери както 
следва: 

 

10.1.  
  

Противопожарен 
маркуч 

 

Размер:  140 мм х 140 
мм 70 

  

10.2. 
 

Пожарогасител 

Размер: 140 мм х 140 мм 150 
  

10.3.  
Опасност от високо 

напрежение 

Размер: 140 мм /метална 
или PVC основа/ 60 

  

10.4. 
 

Сборен пункт 

Размер: 300мм  х 200 мм 
/метална или PVC 
основа/ 

20  
  

 
 

Обща цена на доставката в лв. без ДДС: 

 


