
 
  
 

ОБРАЗЕЦ №1 

 

Наименование на участника:  

Правно-организационна форма на 

участника: 

(търговското дружество или 

обединения или друга правна форма) 

ЕИК / Булстат:  

 

ОПИС  
НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

“Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална 

художествена академия ” 

 

Документ № Съдържание Брой документи 

1 2 3 

Информация и документи  

относно личното състояние на участника 

и критериите за подбор 

1.  Настоящият опис (по образец)  

2.  Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис 

и качен на оптичен носител 

(когато е приложимо се представя повече от един 

ЕЕДОП) 

 

3.  Документи за доказване на предприети мерки за 

надеждност (само когато е приложимо) 
 

4.  Документ за създаване на обединението – участник 

(копие) (само когато е приложимо) 
 

ОФЕРТА 

5.  Техническо предложение (по образец)  

6.  Документ за упълномощаване (само когато 

лицето, което подава офертата не е законният 

представител на възложителя) 

 

7.  Ценово предложение (по образец) 

(в отделен запечатан плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри”) 

 

8.  Други, които участникът счита, че са приложими: 

……………….. 

(Описват се приложените от участника 

 



 
  
 
Документ № Съдържание Брой документи 

документи на съответното място) 

 

Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице и печат  __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

  



 
  
 

ОБРАЗЕЦ №3 

 

 

 

ДО 

НАЦИОНАЛНА 

ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 

ГР.СОФИЯ 1000 

ул.“ШИПКА“ №1 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

“Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална 

художествена академия ”. 

 

От:______________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул.________________________№ ___, 

Булстат / ЕИК: ______________________, 

Представлявано от ____________________________, ЕГН___________________, 

в качеството на ________________________;  

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с документацията за участие в обществена 

поръчка с предмет: “Извършване на физическа охрана в обекти собственост 

на Национална художествена академия“, с настоящото заявяваме, че 

приемаме всички условия за участие в нея. 

 

Ще изпълняваме качествено и добросъвестно охраната на обектите, 

предмет на обществената поръчка от противоправни посегателства, спазвайки 

нормативните изисквания за дейността.  

До подписването на официален договор, тази оферта, наред с  

известието от Ваша страна за възлагане на договор ще формират 

обвързващо споразумение между двете страни. 

 

 

Декларираме също така: 

1. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор за 

обществена поръчка, приложен в Документацията за настоящата обществена 

поръчка. 

2. Декларираме, че срокът на валидност на настоящата оферта е ______ 

месеца (не по – малко от 3 месеца) от крайния срок за получаване на офертите. 



 
  
 

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице и печат __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

  



 
  
 

ОБРАЗЕЦ №4 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

“Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална 

художествена академия ” 

 

От:______________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул.________________________№ ___, 

Булстат / ЕИК: ______________________, 

Педставлявано от ____________________________, ЕГН___________________, 

в качеството на ________________________;  

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

  

 

С настоящото Ви представяме нашето „Ценово предложение“ за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет  “Извършване на физическа 

охрана в обекти собственост на Национална художествена академия ”и след 

като се запознах с условията за участие, съгласно документация, предлагам на 

вниманието Ви следната ценова оферта: 

 

1. Предлагаме цена за изпълнение на договора за възлагане на 

обществената поръчка в размер на ........................ лева 

(................................................ словом) без включен ДДС или ...................... лева 

(........................................... словом) с включен ДДС, формирана от: месечна цена 

за охрана на всички обекти: …………  лева (…….…………………….. словом) 

без включен ДДС или …………  лева (…….…………………….. словом) с 

включен ДДС 

 

2. МЕСЕЧНА ЦЕНА ЗА ОХРАНА НА ОТДЕЛНИТЕ ОБЕКТИ: 

 

2.1. Ул. „Шипка” 1 - …………  лева (…….…………………….. словом) 

без включен ДДС или …………  лева (…….…………………….. словом) с 

включен ДДС. 

 

2.2. Бул. „Цариградско шосе” 73 - …………  лева 

(…….…………………….. словом) без включен ДДС или …………  лева 

(…….…………………….. словом) с включен ДДС. 

 

2.3. Бул. „Г.М. Димитров” 100 - …………  лева 

(…….…………………….. словом) без включен ДДС или …………  лева 

(…….…………………….. словом) с включен ДДС. 

 



 
  
 

2.4. Бул. „Княз Ал.Дондуков” 56 - …………  лева 

(…….…………………….. словом) без включен ДДС или …………  лева 

(…….…………………….. словом) с включен ДДС.   

 

2.5. Студентски град – Студентско общежитие бл. 28 - …………  лева 

(…….…………………….. словом) без включен ДДС или …………  лева 

(…….…………………….. словом) с включен ДДС.   

 

 В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом 

се приема за вярна посочената словом цена. 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна 

ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в 

съответствие с общата цена на офертата. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Този документ се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис “Предлагани ценови оферти”, поставен в запечатаната 

непрозрачна опаковка с офертата. 
 

 

 

 

  



 
  
 

ОБРАЗЕЦ №5 

 

ДО 

НАЦИОНАЛНА 

ХУДОЖЕСТВЕНА 

АКАДЕМИЯ 

ГР.СОФИЯ 1000 

ул.“ШИПКА“ №1 

 

 

ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД 

 

От:______________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул.________________________№ ___, 

Булстат / ЕИК: ______________________, 

Представлявано от ____________________________, ЕГН___________________, 

в качеството на ________________________;  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с участието ни в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: “Извършване на физическа охрана в обекти собственост на 

Национална художествена академия ”, бихме искали да извършим оглед на 

обектите, предмет на поръчката на ................... 2019 г. 

 

Декларираме, че няма да предоставяме на трети лица данни и 

информация, станали ни известни при огледа. 

           

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице и печат __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

 

 
 


