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Приложение № 3 
(Образец) 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ НА УЧАСТНИКА 

 

за участие във възлагането на обществена поръчка  

с предмет „Извозване на смет” във военно формирование 28000 

 

 

1. Наименование на участника_________________________________________ 

 

2. Седалище и адрес на управление: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(държава, пощенски код, град, община, квартал, улица №  /бл., ет., ап.) 

ЕИК: __________________ 

сл.телефон: ________________  моб. телефон:__________________ 

факс:______________________  e-mail:________________________ 

 

3. Адрес за кореспонденция: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Законен представител на участника: __________________________________ 
(да се попълни необходимото - изпълнителен директор, управител) 

Три имена на лицето: ________________________________________________ 

 

5. Лице за контакти: _________________________________________________ 

Длъжност ____________________ 

сл.телефон _______________ моб. телефон:_______________ 

факс: ____________________, e-mail: ____________________ 

 

6. Обслужваща банка: 

___________________________________________________ 

IBAN: __________________________________ BIC: ______________________ 

 

7. Титуляр на сметката:_______________________________________________ 

 

8. Данни по регистрацията на участника: ________________________________ 
(В случай, че участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалент на 

регистрацията съгласно неговото национално законодателство). 

 

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

 

 

____________2022 г.   ДЕКЛАРАТОР: _______________________ 
                                         (подпис, име, фамилия  и печат) 
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Приложение № 4 
(Образец) 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет „Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево 
 

от _________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ЕИК _______________, тел: _______________, факс ______________________, 

e-mail _____________________, представлявано от _______________________ 

___________________________________________________________________, 

участник във възлагането на обществена поръчка с предмет „Извозване на 

смет” във военно формирование 28000,  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото предложение Ви информираме, че сме запознати и 

приемаме изискванията на възложителя за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево, като 

представяме настоящото техническо предложение. 

1. Поемаме ангажимент да изпълняваме услугата – предмет на 

настоящата обществена поръчка. 

2. Декларираме, че дейностите по предмета на обществената поръчка 

„Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево ще се извършват в 

съответствие и при спазване на Изискванията на Възложителя, както и в 

съответствие с нормите на действащото законодателство на Република 

България (Закона за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната 

среда, и други приложими поднормативни актове и др.). 

3. Декларираме, че имаме сключен договор с оторизирано депо за 

събиране на отпадъци, намиращо се в __________________________________ 

___________________________________________________________________. 

4. Известно ни е, че отговаряме за притежанието и легитимността на 

всички необходими разрешителни документи, издадени от съответните 

публични органи за извършване на дейностите, предмет на обществената 
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поръчка, които ще представим преди подписване на договор за обществена 

поръчка при евентуално спечелване на обществената поръчка. 

4.1. Декларирам, че участникът, когото представлявам, притежава 

следния документ: ______________________________________________ 

4.2. Вписването е публикувано на следния интернет адрес: 

__________________________________________________________ 

5. Разполагаме с необходимия персонал и необходимата техника за 

изпълнение на всички дейности по реализирането на поръчката. 

5.1. Видът и броя на превозните средства, с които разполагаме, 

позволяват изпълнението на честотата на дейностите по договора; 

5.2. Наетият персонал е оборудван с подходящи уреди и инструменти, 

облечен е в подходящо облекло с фирмено обозначение; 

5.3. През периода на договора ще поддържаме в добро състояние 

предоставените съдове за събиране на отпадъци и при необходимост ще 

извършваме текущ ремонт. 

6. Разполагаме с посочените в техническите изисквания на възложителя 

специални съдове за събиране на отпадъци (по тип, брой и обем) за 

обособената позиция, за която подаваме оферта, и ще ги предоставим за 

ползване за срока на изпълнение на договора. 

7. Декларирам, че участникът, когото представлявам, разполага със 

следната специализирана превозна техника за изпълнение на обществената 

поръчка: (посочва се оборудването и основанието, на което участникът разполага с 

него: собствено, наето, на лизинг и т.н.). 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

8. Транспортните средства, с които ще изпълняваме услугите, са в 

движение, регистрирани, технически изправни и преминали годишен 

технически преглед, имат валидни застрахователни полици за застраховка 

„Гражданска отговорност” за времето на срока на изпълнение на поръчката. 

Гарантираме, че транспортните средства, с които ще изпълняваме 

усугите, са технически годни и сигурни, за да се предотврати всякакво 

замърсяване от разпиляване на битови отпадъци, разливане на инфилтрат или 
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други материали и течности. Декларираме, че техническите средства се 

поддържат чисти и в добър външен вид. 

9. Ще извършваме основните технологични операции по събиране и 

извозване на отпадъци от съдовете в следния ред: 

9.1. Изнасяне на съдовете до сметосъбиращия автомобил (превозно 

средство); 

9.2. Изсипване на отпадъка от съда в контейнера за отпадъци на 

превозното средство; 

9.3. Връщане на съдовете до площадката; 

9.4. Почистване на района при товаро-разтоварната дейност; 

9.5. Почистване на площадката около контейнерите при разпиляване на 

отпадъци. 

9.6. Извозване на отпадъците до действащо оторизирано регионално 

депо за отпадъци. 

10. При необходимост, след съгласуване с Възложителя, ще извършим 

извънредно обслужване на съдовете за смет, срещу заплащане по 

договорените цени. 

11. Известно ни е, че извозването на смет е освободено от Данък 

добавена стойност и такава няма да се включва в заплащането на услугата, на 

основание чл.163а, ал.2 от Закона за ДДС. 

12. Изисквания относно осигуряването на качеството и рекламации: 

12.1.  Съгласни сме за удостоверяване на съответствието с 

договореното да се съставят  протоколи за приемане изпълнение на услугата 

за съответните периоди от изпълнението и, подписани от наш представител и 

представител на възложителя по договора. 

12.2.  Съгласни сме Възложителят да извършва контрол по изпълнение 

на дейностите по договора. 

13. Декларираме, че: (излишното се зачертава) 

13.1. Няма да ползваме подизпълнител/и. 

13.2. Ще ползваме подизпълнител/и. 

 

Идентификационни данни 

за подизпълнителя 

Видове дейности, които ще 

изпълнява, и дял на поръчката 
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14. Задължаваме се да не разпространяваме информация, която ни е 

станала известна при и по повод огледа на обекта на Възложителя, както и 

всяка друга информация, свързана с Възложителя на обекта. 

15. Представителите на фирмата ще изпълняват дейностите по 

извозване на смет задължително с придружител, в зоните във военното 

формирование, по смисъла на чл.74 от ЗЗКИ. 

16. Запознати сме с клаузите на проекта на договор и с поставения от 

Възложителя срок на валидност на подадената оферта за участие. 

 

 

 

Дата: ____________                 Управител на ____________________________ 

гр. ______________                                                   (име, фамилия, подпис и печат) 
 


