
Образец № 1 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛИЦА 

ул.  „Георги Андрейчин” №15 

гр. Белица   2780 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската  

транспортна схема на община Белица и областна транспортна схема, съгласно утвърдени 

маршрутни разписания” 

 

Административни сведения 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

(или друга идентифицираща 

информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в 

която участникът е установен)  

  

Седалище: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

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 следните лица: 

1. …………......................................... 

2. ........................................................ 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на 

сметката:............................................ 

  

  

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване 

на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската  транспортна схема на 

община Белица и областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания”, 

като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 

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. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

1.......................................................................................................................................................

. 

2....................................................................................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, 

дял от стойността на обществената поръчка (в %) 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……. календарни дни 

считано от крайния срок за подаване на оферти. 

Неразделна част от настоящия документ са:  

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, 

подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; 

 б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 2 ЗОП., а именно -  валиден Лиценз за извършване на обществен превоз на 

пътници съгласно Закона за автомобилните превози с приложен списък на ППС към него – 

копие със гриф „Вярно с оригинала”. 

 



Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето (и печат) 

(Документът се подписва от 

законния представител на 

участника или от надлежно 

упълномощено лице) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Образец № 2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 

1. Подписаният/ата........................................................................................................................ 

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

                                                 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .............................................................................................................................. 

(длъжност) 

2. Подписаният/ата........................................................................................................................ 

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

                                                 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .............................................................................................................................. 

(длъжност) 

3. Подписаният/ата........................................................................................................................ 

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

                                                 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .............................................................................................................................. 

(длъжност) 

на ......................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................................................................................, 

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници 

по автобусни линии от общинската  транспортна схема на община Белица и областна 

транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания”, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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;  

e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс.9 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 



3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се 

отнася до конкретния участник): 

а) няма 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; 

б) има 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, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а 

от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

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

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 

7-дневен срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по 

т. 1 – 4 са:  

1....................................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................................... 

3....................................................................................................................................................... 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя 

информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:  

1......................................................................................................................................................... 

2.........................................................................................................................................................                

3.........................................................................................................................................................  

  

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис ........................................................................................... 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис ........................................................................................... 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 



Подпис ........................................................................................... 

 

(Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които 

представляват съответния участник според документите му за регистрация. 

Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 3 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на 

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП
 

 

Подписаният/ата............................................................................................................................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност................................................................................................. 

                                                 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .............................................................................................................................. 

(длъжност) 

на ......................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... – участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни 

линии от общинската транспортна схема на община Белица и областна транспортна схема а, 

съгласно утвърдени маршрутни разписания”, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 

   

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) 

(Декларацията се подписва от 

законния представител на 

участника или от надлежно 

упълномощено лице, което подава 

офертата) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Подписаният/ата........................................................................................................................... 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.................................................................................................  

                                                 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ............................................................................................................................ 

(длъжност) 

на ........................................................................................................................................................ 

(наименование на подизпълнителя) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):  

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

                                       (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

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

            (наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската  транспортна схема на община Белица и областна 

транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания”. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

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

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

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще 

бъдат изпълнени от подизпълнителя) 

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

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

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 

участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да 

представим самостоятелна оферта. 

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 

 

(Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще 

ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че 

са повече от един.) 

 

 

 



Образец № 5 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 

обществената поръчката 

 

 

Подписаният/ата............................................................................................................................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност................................................................................................  

                                                 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ............................................................................................................................ 

(длъжност) 

на ....................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската  транспортна схема на община Белица и областна транспортна схема, съгласно 

утвърдени маршрутни разписания”,  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 1. За изпълнение на обществената поръчка разполагам със следните автобуси: 

 

№ Автобус 

марка и модел 

Рег. 

№....... 

Свидет

елство 

за 

регистр

ация 

№....... 

Брой 

места 

без 

водача 

Категор

ия, клас 

по 

смисъла 

на чл. 

149 от 

ЗДП 

Съответ

ства на 

екологи

чна 

категор

ия 

ЕВРО 

.... 

Форма 

на 

собстве

ност 

(собствен 

на лизинг, 

нает – 

вписва се 

вярното) 

 

Автобусът 

е включен 

към 

Лиценз 

№...... 

Лицензът 

е издаден 

на 

превозва

ча 

………. 

1.          

2.           

3.           

….          

 

2. Превозните средства, с които участвам за изпълнение на обществената поръчка, не са 

ангажирани по други договори, свързани с извършване на обществен превоз на пътници.  

 

Към декларацията прилагаме: 

1. .................... 

2.  ................... 

(По желание на участника към декларацията може да приложи документи, от които са 

видни посочените по-горе данни за автобусите)  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 
  



  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 6 

 

 

СПИСЪК- ДЕКЛАРАЦИЯ 

на лицата, които отговарят за извършването на услугата  

 

 

Подписаният/ата................................................................................................................................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.......................................................................................................  

                                                 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .................................................................................................................................. 

(длъжност) 

на .............................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската транспортна схема на община Белица и областна транспортна схема , съгласно 

утвърдени маршрутни разписания”, предлагам следните лица, които отговарят за извършването 

на услугата: 

 

№ Име, фамилия  

 

Функция в 

екипа за 

изпълнение 

на услугата 

 

 

СУМПС  

№........ 

Дата на 

придобиване 

на категория 

D 

Карта за 

квалификация на 

водач на МПС, 

валидна до 

дата………. 

или документ за 

професионална 

компетентност 

№…….. 

Удостове

рение за 

психологи

ческа 

годност 

№ 

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

валидно 

до дата 

.......... 

 

 

Профе

сиона 

лен 

опит 

 
 

1.       

2.        

3.        

4.       

…. ……………………      

 

(За лицето, назначено да ръководи превозната дейност не е нужно да се посочват 

Свидетелството за управление на МПС и Удостоверение за психологическа годност, посочва се 

№…….. на документ за професионална компетентност) 

  

          Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 
  

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 



 

Образец № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП 

 

Подписаният/ата............................................................................................................................

. 

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

                                                 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .............................................................................................................................. 

(длъжност) 

на ......................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... – участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни 

линии от общинската  транспортна схема на община Белица и областна транспортна схема, 

съгласно утвърдени маршрутни разписания”, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна 

част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита 

за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се 

подчертава).  

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 

предвидените от закона случаи. 

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 

 

(Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като 

същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. 

Декларацията се прилага в Плик № 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 8 

 

 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛИЦА 

ул.  „Георги Андрейчин” №15 

гр. Белица 2780 
 

УЧАСТНИК: _____________________________________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската транспортна схема на община Белица, съгласно утвърдени 

маршрутни разписания”  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви нашето предложение за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка чрез открита процедура с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската  транспортна схема на община Белица и областна транспортна 

схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания”. 

След запознаване с указанията и условията за участие в процедурата декларираме, че 

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

1. Автобусите за обществен превоз на пътници ще отговарят на изискванията на Раздел 

III, чл.37 на Наредба 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.  

2. Общественият превоз на пътници ще се извършва при спазване на условията за 

безопасност и с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност,  

посочени в Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства. 

4. При извършване на превоза, съгласно разпоредбата на чл.78 от Закона за 

автомобилните превози, ще се спазват изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета 

относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен 

транспорт. 

5. Превозът ще се извършва в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания, по 

отношение на чистота, отопление и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона.  

6. Декларираме, че водачите на автобусите, с които ще изпълняваме обществената 

поръчка, към момента на подаване на предложението и за срока на изпълнение на договора, 

отговарят на нормативно регламентираните изисквания.  

7. Декларираме, че към момента на подаване на предложението притежаваме валидни 

застрахователни полици „Гражданска отговорност” на автобусите и „Злополука на пътници в 

обществения транспорт”. В случай, че по време на действие на договора застраховките изтекат, 

то действието им ще бъде подновявано за целия срок на договора.  

8. При възникване на технически или друг проблем своевременно ще осигуряваме 

резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга.  

9. Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и 

изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При промяна на нормативната 

уредба се задължаваме да приведем дейността си в съответствие с тези промени. 

10. При обновяване на автобусния парк и/или при обективна невъзможност да 

изпълняваме предмета на договора с някои от посочените в декларацията автобуси, замяната на 

автобуси ще става с превозни средства със същите характеристики или по-добри. 



11. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, ще започнем изпълнението 

на обществената поръчка веднага след подписване на договора от двете страни и ще я 

изпълним в срока, определен в договора  - 5 години.  

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в 

документацията за участие в процедурата. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчка в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 
Срок на валидност на предложението: 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 

изтичане на …………. (словом) календарни дни включително от датата, определена за краен 

срок за подаване на офертите.  

 

Приложение:  

1. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо). 

 

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето (и печат) 

(Документът се подписва от 

законния представител на 

участника или от надлежно 

упълномощено лице) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 9 

 

 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛИЦА 

ул.  „Георги Андрейчин” №15 

гр. Белица   2780 
 

УЧАСТНИК: _____________________________________________________________________ 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската  

транспортна схема на община Белица и областна транспортна схема, съгласно 

утвърдени маршрутни разписания”  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви нашето предложение за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка чрез открита процедура с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската  транспортна схема на община Белица и областна транспортна 

схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания”. 

След запознаване с указанията и условията за участие в процедурата декларираме, че 

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

 

 

І. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: 

Предлагаме следните цени за билети по автобусни линии: 

2. Автобусни линии 

2.1. Автобусна линия № І гр.Разлог-Белица-с.Бабяк-.......................(словом) лв. с ДДС 

2.2.  Автобусна линия № ІА гр.Разлог-гр. Белица - с.Бабяк-.......................(словом) лв. 

с ДДС 

2.3. Автобусна линия № ІІ  – гр.Белица-с.Горно Краище-гр.Белица-

.......................(словом) лв. с ДДС 

2.4. Автобусна линия № ІІІ гр.Разлог-с.Черешово-.......................(словом) лв. с ДДС 

2.5 Автобусна линия № III А гр.Разлог-гр. Белица- с.Черешово-

.......................(словом) лв. с ДДС 

2.6. Автобусна линия № ІV гр.Белица-с.Орцево-.......................(словом) лв. с ДДС 

2.7 Автобусна линия № V гр.Белица –с.Дагоново…………………(словом) лв. с ДДС 

 

Предлаганата цена на билета е от началния до крайния пункт и включва всички 

действителни разходи с ДДС и е доказана с приложена калкулация на образуването й.  

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Приемаме предложеният от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане. 

2. Обслужваща банка:   ..................................................  

Номер на сметката: …………………………………………….. 

Б. код .......................................,            

Титуляр на сметката:………………………………………….... 



 

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да 

представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер 

на 1% от стойността на договора. 

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в 

документацията за участие в процедурата. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчка в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 
Срок на валидност на предложението: 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 

до изтичане на …………. (словом) календарни дни включително от датата, определена за 

краен срок за подаване на офертите.  

 

Приложение:  

1. Калкулация/и на цената на билетите за автобусните линии от началния до крайния 

пункт. 
 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето (и печат) 

(Документът се подписва от 

законния представител на 

участника или от надлежно 

упълномощено лице) 

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

 

 

 

Указания за попълване на ценовото предложение:  

1. Цената на билета следва да включва всички действителни разходи на превозвача и 

да е обоснована с приложена калкулация за начина на образуването й.  

2. Ценообразуването на билета включва следните компоненти: 

- гориво и смазочни материали 

- резервни части 

- заплата на персонал 

- осигуровки 

- амортизации 

- други разходи 

- печалба 

- ДДС 

3. Не се допуска несъответствие между посочените цени цифром и словом в 

ценовото предложение.  

      4. Предлаганата цена се изчислява от участника с точност до 2-ри знак след 

десетичната запетая в лева. 

 


