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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 от ЗОП 

 

 ТЕХНИЧЕСКА спецификация 

 

 КОЛИЧЕСТВЕНА сметка 

 

 ИНВЕСТИЦИОНЕН проект 

 

 ДОКУМЕНТИ – образци: 

1. Образец № 1 – Заявление за участие 

2. Образец № 2 – Опис на документите, съдържащи се в офертата 

3. Образец № 3 – Техническо предложение 

4. Образец № 4 – Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

5. Образец № 5 – Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3 - 6 от ЗОП) 

6. Образец № 6 – 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 

7. Образец № 7 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП  

8. Образец № 8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена 

поръчка 

9. Образец № 9 – Декларация за съгласие за участие като трето лице 

10. Образец № 10 – Декларация за съответствие с критериите за подбор (по чл. 192, ал. 3 

от ЗОП) 

11. Образец № 11 – Ценово предложение  

12. Образец № 13 – Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

13. Образец № 14 – Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ  
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14. Образец № 15 – Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП  

15. Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка. 

 

16. Образец № 12 – Проектодоговор 

 

Настоящата документация е подписана и подпечатана с печата на Община Мизия. 

 


