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. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 

за участие в открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ“ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Решение №……………. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” за откриване на процедурата; 

 

2. Обявление за обществена поръчка № ……… 

3. Указания за попълване на оферта от участниците и условия за участие в процедурата – 

Приложение № 1; 

 

4. Техническа спецификация – Приложение № 2; 

 

5. Представяне на участника – Приложение № 3; 

 

6. Образец на техническо предложение – Приложение № 4; 

 

7. Образец на оферта – Приложение № 5; 

 

8. Образец на ценово предложение – Приложение № 6; 

 

9. Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

ал.2 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 7; 

 

10. Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП  – Приложение № 8; 

 

11. Образец на декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – Приложение № 9; 

 

12. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, относно 

ползването на подизпълнители – Приложение № 10; 

 

13. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 11; 

 

14. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договора – Приложение № 12; 

 

15. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 13; 

 

16. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП– Приложение № 14; 

 

17. Списък на услугите с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка,– 

Приложение № 15; 

18. Справка-декларация за предложения екип – Приложение № 16. 


