Образец № 1
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Съдържание






Вид на
документа
(копие или
оригинал)

Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата –
Образец № 1;
Представяне на участника – Образец № 2;
Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява
участника в настоящата обществена поръчка;
Документ (договор/споразумение) за създаване на обединение – оригинал или
нотариално заверен препис – за участници обединения.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и


финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици – Образец № 3;



Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;



Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5;



Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, , б. „в”-„д” от ППЗОП – Образец №
6.
Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника






Техническо предложение – Образец № 7;
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №
8, ако е приложимо.
Ценово предложение – Образец № 9;
Списък на дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на настоящата обществена поръчка;
Декларация – списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на
технически лица и/или организации, включени или не в структурата



на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за
контрола на качеството – Образец № 10;



Декларация в свободен текст, за наличието на застраховка
"Професионална отговорност на Строителя" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

Декларация от участника, че е вписан в Централния професионален


регистър и да притежава лиценз за строежи ПЪРВА категория –
строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "м" от ЗУТ



Декларация от участника за извършен оглед – свободен текст

Дата, ..............................2019 г.

ИМЕ,ПОДПИС:
.............................................................

Образец № 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
за участие във възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от
ЗОП с предмет: "Строително-монтажни и консервационно-

реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на
Паметника на свободата на връх Шипка"

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефони:
Факс:
E-mail адрес:
Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за
всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или
поотделно(невярното се зачертава) от
изброените лица:
Регистрация по ЗДДС:
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС,
указва това в полето)
Регистрация в публичния регистър по чл. 165,
ал. 1 от Закона за културното наследство към
Министерството на културата
(Лицата посочват регистрационен № в
публичния регистър по чл. 165 от ЗКН)
Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:……………………………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:......................................
1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и
приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни
и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв
на Паметника на свободата на връх Шипка".
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай,
че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка,
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
4. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще
ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава)

1) ...............................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/ЕГН:
Регистрационен № в публичния регистър по чл.
165 от ЗКН
Вид на дейностите, които ще изпълнява:

Дял от стойността на обществената поръчка (в %):

2) ...............................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/ЕГН:
Регистрационен № в публичния регистър по чл.
165 от ЗКН
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в
%):
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.
Дата:...........................2019 г.

Управител/Представител:
...........................................
(подпис и печат)

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният/ната ………………………………………......................................,
с ЕГН …………………………., в качеството ми на ............................................. (посочва
се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява) на.............................................................................................................................,
(наименование на участника)

с

ЕИК

...............................,

със

седалище

управление............................................................................................

и
-

адрес

на

участник

в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни и
консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на
Паметника на свободата на връх Шипка".

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваното от мен дружество [e / не е ] регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, като е налице изключение по смисъла на чл. 4 1 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
2. Представляваното от мен дружество [e / не е ] контролирано от дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:
Декларатор:
[дата на подписване]

[подпис, печат]

1
В случай, че участникът декларира наличие на регистрация в юрисдикция с преференциален
данъчен режим той следва да приложи доказателства за наличието на изключение по смисъла на чл.4
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ

2

По чл. 97, ал. 5 ППЗОП
За липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки
Подписаният/ата…………………………………………………….......................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
с постоянен адрес ……………………………………………………………………………..
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
участник

в

обществена

поръчка

с

предмет:

"Строително-монтажни

и

консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на
Паметника на свободата на връх Шипка".

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217,
чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или
трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената
поръчка, който не може да бъде отстранен.

2

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при
деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата

........................./........................../.......................

Име и фамилия

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

Подпис

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

Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

3

По чл. 97, ал. 5 ППЗОП
За липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените
поръчки
Подписаният/ата…………………………………………………….......................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
с постоянен адрес ……………………………………………………………………………..
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
участник

в

обществена

поръчка

с

предмет:

"Строително-монтажни

и

консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на
Паметника на свободата на връх Шипка".

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представлявания от мен участник
……………………………………………………………
а) Няма
Задължения за данъци и задължителни б) Допуснато е разсрочване, отсрочване
осигурителни вноски по смисъла на чл. или обезпечение
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния в) Има, установени с акт, който не е
процесуален кодекс и лихвите по тях, към влязъл в сила.
държавата и към общината по седалището г) Размерът на неплатените дължими
на възложителя и на участника, или данъци или социалноосигурителни вноски
аналогични задължения, установени с акт е не повече от 1 на сто от сумата на
на
компетентен
орган,
съгласно годишния
оборот
за
последната
законодателството на държавата, в която приключена финансова година
участникът е установен, или
(ненужното се зачертава)
Неравнопоставеност в случаите по чл. 44, а) Представляваният от мен участник не е
ал. 5 от ЗОП;
предоставял пазарни консултации и/или
не е участвал в подготовката на
обществената поръчка
б)
Предоставянето
на
пазарни
консултации
и/или
участието
в
подготовката на обществената поръчка на
3
Декларацията се подписва от лицето, което може да представлява участника самостоятелно
съгласно чл. 40 от ППЗОП.

представлявания от мен участник не води
до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5
ЗОП.
(ненужното се зачертава)

1.

Представляваният от мен участник:

- не е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор
- е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване на
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор
Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при
деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата

........................./........................../.......................

Име и фамилия

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

Подпис

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

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелства по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в”-„д” от ППЗОП
Долуподписаният/ата, ....................…………………………………......................................
( трите имена )
ЕГН: .............................., л.к. № ......................................., изд. на .........................................,
от МВР ..............................., в качеството ми на.....................……......................... на фирма
...................……..................................................................... ЕИК:……………………………,
със седалище и адрес на управление:...…………………………….........................…………
.......................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
Съгласен/а съм с клаузите на приложения проект на договора за възлагане на
обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни и консервационнореставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на
свободата на връх Шипка".
и го приемам.
Декларирам, че съм съгласен/а с предложения срок на валидност на офертата от
180 /сто и осемдесет/ дни.
Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, когато е приложимо;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:....................2019 г.

Декларатор: ................................
(подпис и печат )

Образец № 7
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящата оферта е подадена от
……………...………………….…………………………………………………….…………..
(наименование на участника)

и подписано от
………………………….………………………………………………………………………
(трите имена и ЕГН)

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за
възлагане

на

обществена

поръчка

с

предмет:

"Строително-монтажни

и

консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на
Паметника на свободата на връх Шипка"заявявам(е) следното:
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
предмета на обществената поръчка като:
1.
Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка
заложени в клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор;
2.
Декларираме, че приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде ... (...)
месеца/дни, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти.
3.
Декларираме, че при изготвяне на нашата оферта са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд;
4.
Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на
поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на
възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното
от нас техническо предложение, като ще спазваме следните срокове за изпълнение на
поръчката:
4.1. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката на този обект, посочен в техническата
спецификация, както следва:
…...…… (словом:……………………….) календарни дни.
Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на
Протокол за предаване на строителна площадка и заверка на заповедна книга и
приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане
на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

5. Гаранционни срокове:
Приемаме гаранционни срокове съгласно действащите нормативни актове, но не пократко от 10 (десет) години.
6. Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор да
извършим отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените строителномонтажни и консервационно-реставрационни дейности на обекта, вкл. съоръженията до
изтичане на последния гаранционен срок, като времето за реакция за отстраняване на
скрити недостатъци и появили се дефекти в периода на поетия гаранционния срок,
констатирани от Възложителя на обекта и назначената комисия е до три календарни
дни след получаване на съобщението и да отстраним дефектите в срок до десет
календарни дни.
7. Задължаваме се при сключването на договора за възлагане на обществена поръчка да
представим:
- валидна Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или
еквивалентна в съответствие с чл. 62, ал. 1 от Закона за обществените поръчки) с
покритие съответстващо на обема и характера на поръчката, както и
- гаранция за изпълнението му в размер на 5 % (пет процента) от стойността без ДДС.
8. Представяме Проект на фасадно скеле.
9. Представяме План за безопасност и здраве.
10. Представяме План за управление на отпадъците.
11. В случай, че бъдем определени за изпълнител настоящето предложение за
изпълнение на поръчката представлява неразделна част от договора

Наименование на участника
Име и фамилия на представителя на участника
Длъжност
Подпис
ДАТА...........2019 Г.

__________________________

Образец №8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
От:.................................................................................................................................................
/име на представляващия подизпълнителя/
ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................
в качеството ми на:.....................................................................................................................
на...................................................................................................................................................
(наименование, фирма на подизпълнителя)
Седалище и адрес на управление:.............................................................................................
БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................
телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

Декларирам, че:
1. От името на представлявания от мен подизпълнител:
………………………………………………………………………………………………
(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)
изразявам

съгласието

си

да

участваме

като

подизпълнител

на

…………………………………………………………………………………………………..
(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни и
консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на
Паметника на свободата на връх Шипка".
2.

Дейностите,

които

ще

изпълняваме

като

подизпълнител,

са:

…………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще
бъдат изпълнени от подизпълнителя)
3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване
от процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ……………….2019 г.
Декларатор:……………………….
(подпис, печат)

Образец № 9
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни и консервационнореставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на
свободата на връх Шипка".

ОТ:................................................................................................................................................
(наименование на участника )

с адрес:
...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail:...................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ......................................................................................................................,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в
обявената от Вас обществената поръчка с както следва:
Общата цена за изпълнение на всички СМР/СРР от предмета на обществената
поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без
ДДС и ………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен
ДДС. Формирана е въз основа на следните количества и единични цени, закръглени до
втория знак след десетичната запетая:

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИД РАБОТА

Ед.
мярка

Количество

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1.

Временно строителство – доставка на фургони за
канцеларии, склад, съблекалня, хим. тоалетни

2.

Временна плътна ограда
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

бр.

4,00

м

75,00

Предлагана
единична
цена без
ДДС

Обща
цена без
ДДС
(количество
по ед.
цена)

3.

Монтаж и демонтаж на фасадно инвентарно скеле, вкл.
проход за достъп до вътрешността на паметника

м2

270,00

4.

Доставка и монтаж на мрежи за фасадно скеле

м2

270,00

5.

Демонтаж на фрагмент от крака на фигурата, включващ
прерязване на закрепващите нитове в областта на фугата
и сваляне на фрагмента

бр.

4,00

6.

Демонтаж на фрагмент над крака на фигурата, включващ
прерязване на закрепващите нитове в областта на фугата
и сваляне на фрагмента

бр.

4,00

7.

Разбиване бетон от вътрешността на краката на фигурата
– ръчно с чук и шило около профилите на носещата
конструкция

м3

3,08

8.

Демонтаж анкери, закрепващи краката към основата на
площадката

кг

97,60

9.

Доставка и монтаж нова стоманена конструкция за
укрепване на крака, вкл. анкериране и свързване към
съществуващата носеща конструкция

кг

97,60

10.

Почистване на ръжда от съществуваща стоманена
конструкция - ръчно

м2

31,71

11.

Полагане на антикорозионна защита на стоманената
конструкция с материал на база инхибитор

м2

31,71

12.

Демонтаж на обшивка от медна ламарина на площадката
на фигурата

м2

14,49

13.

Полагане на защита с хидрофобизант вкл. и обръщане

м2

15,87

14.

Направа на изравнителна армирана замаска с дебелина 4
сантиметра за наклон с клас по водонепропускливост
W0,8 и клас по мразоустойчивост F75 на площадката на
фигурата, включително обръщане

м2

14,49

15.

Направа на нова обшивка с медна ламарина на
площадката на фигурата, вкл. обръщане

м2

15,87

16.

Монтаж на демонтираният фрагмент от крака на фигурата

бр.

4,00

17.

Монтаж на демонтираният фрагмент над крака на
фигурата

бр.

4,00

18.

Натоварване и превоз на стр. отпадъци на сметище

м3

8,00

КОНСЕРВАЦИОННО- РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

19.

Отстраняване на съществуващи китове от фугите полиестерни, от миниум и безир и силикони, с помощта
на разтворители

м

116,74

20.

Отстраняване на отложения и боя от цялата повърхност
на фигурата -ръчно със скалпел и разтворител

м2

59,42

21.

Инхибиране на месинговата отливка с 5 %-ов разтвор на
бензотриазол в етилов алкохол

м2

59,42

22.

Запълване на фугите между отделните фрагменти с олово
- съгласно технологично предписание

м

116,74

23.

Направа на цветова реинтеграция с пигменти

м2

59,42

24.

Нанасяне на защитно покритие от микрокристален восък
на паста - съгласно технологично предписание

м2

59,42

25.

Непредвидени в размер на 10 % от стойността на
поръчката
Общо без ДДС:
ДДС 20 %
Обща стойност с ДДС

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на
поръчката.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
указанията към Обявата по поръчката. Единичните цени се представят до втори знак
след десетичната запетая.
Приложение: Анализ на единичните офертни цени за всички видове монтажни
работи, включени в КСС.
ВАЖНО: Участник, предложил в своето Ценово предложение обща цена
без ДДС, надвишаваща посочената от Възложителя прогнозна стойност без ДДС
ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на Възложителя и ще бъде отстранен от по-нататъшно участие
в процедурата.
1.

Декларираме, че предложената единична цена в настоящото ценово

предложение е обвързваща за целия срок на изпълнение на договора.
2.

Декларираме, че при формиране на предложените от нас единични цени

сме предвидили и включили всички разходи, за която участваме, в това число
стойността на разходите за опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси, мита,
застраховки и други до мястото за доставка, за товаро-разтоварителни и инсталационни
дейности, за дейности по тестване на доставеното оборудване, за гаранционно
обслужване, и всички други, необходими за изпълнение на поръчката разходи,
съобразно Пълното описание на предмета на поръчката, Техническата спецификация и
в съответствие с документацията за участие.
3.

Декларираме, че при несъответствие между предложената единична цена

и изчислената обща стойност, валидна ще бъде единичната цена без ДДС от ценовото
ни предложение. При различие между сумите цифром и словом, комисията да вземе
под внимание сумата, изписана словом. В случай, че бъде открито такова

несъответствие или различие, сме съгласни комисията да приведе общата стойност без
ДДС в съответствие с единичната цена без ДДС на офертата, респективно да вземе под
внимание сумата, изписана словом, и тази цена да участва при оценката на офертата ни.
4.

Приемаме начина на плащане, определен от възложителя в проекта на

договор.
Дата………..…2019 г.
Подпис и печат:…………………………

Образец № 10
СПИСЪК
на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав,
които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност
на лицата
Долуподписаният……………………………………………………………………………
ЕГН…………………….

л.

п.

/к.

от……………………на…………………………,

№………………………,
в

качеството

ми

на……..……………………………...............................................…,

с

на

издаден
Управител
адрес

на

управление………………...………,тел:……...........…БУЛСТАТ/ЕИК: ……………….
- участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените
поръчки с предмет: "Строително-монтажни и консервационно-реставрационни
дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободата на връх
Шипка".
1. Персоналът (екипът), с който предлагаме да изпълним поръчката в
съответствие с изискванията на възложителя е:
Експерт*

Име,
Презиме,
Фамилия

Правоотношение

Професионална
квалификация

Общ професионален
опит години трудов стаж

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни
бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на
Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Дата: ........................2019 г.

.........................................
(подпис и печат)

