
 

 

             

        
           

ДО 

                                                                                            „СБАЛПФЗ-Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

в Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  

„Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, 

гр. Велико Търново 

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 добавят необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

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

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.Заявявам/е/, че желаем да участваме в  Обществена поръчка чрез събиране на оферти 

с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р 

ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново, като подаваме оферта при условията, посочени в 

обявата и документацията към нея. 

          2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, които се отнасят до 

изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. 

          3. Ще изпълним обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, съгласно 

всички изисквания – част от документацията за обществената поръчка, изискванията на 

Възложителя, клаузите на договора за възлагане на обществената поръчка и приложенията 

към него. 

          4. Ще изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, 

при точно спазване на всички технически норми и стандарти, изисквания и условия, 

относими към изпълнението на поръчката и съгласно действащото в Република България 

законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката. 

          5. Представляваният от мен участник е в състояние и ще изпълнява обществената 

поръчка за срока на действие на договора. 

          6. Представляваният от мен участник при изпълнението на договора за обществената 

поръчка:  

6.1. Ще доставя приготвената храна в прогнозни количества, определени в 

техническата спецификация;  

6.2. Ще извършва доставките на приготвената храна в съответствие с изискванията на 

нормативните документи засягащи болничното хранене 

6.3. Представляваният от мен участник разполага и за срок на действие на договора за 

поръчката ще разполага с необходимите за срочно и качествено изпълнение на поръчката 

квалифициран персонал-диетолог, готвачи, със съответния професионелн стаж, както и със 

собствени или под наем подходящи помещения /материално техническа база/ и транспортни 

средства, за съхранение и транспортиране, осигуряващи правилното съхранение и 

транспортниране на хранителните продукти 



7. Доставките на приготвената храна ще бъдат извършвани въз основа и в 

съответствие със заявките с осигурен от изпълнителя подходящ транспорт.  

8. Задължавам се както лично, така и от името на представлявания от мен участник, да 

не разгласявам и да не разпространявам информация, във връзка с поръчката, станала ми 

известна във връзка с участието в същата. 

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

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: .......................................................... 

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

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

дял от стойността на обществената поръчка в %) 

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

(относимото се подчертава) капацитета на трети лица, както следва: ......................................... 

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

(наименование на третото лице, какви негови ресурси ще бъдат ангажирани) 

11. При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 

възложителя в тридневен срок от настъпването им. 

12.Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 

13.С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 90 ( деветдесет) дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. 

14.Давам съгласието си на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново 

да обработва и администрира предоставените от мен лични данни във връзка с 

провеждането на обществената поръчка 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

.......... 

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

........... 

Длъжност ..................................................................

......... 

Подпис, печат ..................................................................

........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА  

„Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, 

гр. Велико Търново 

№ Съдържание 

 

 

Опис на 

документите / 

стр./ 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

или упълномощен от него представител – Образец № 1 

 

 

 

2. ПРедставяне на участника  

3. Декларации по образец   

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се 

представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите 

му за регистрация) 

 

5. 

Подписано техническо предложение 

 

6. Подписано ценово предложение 

 

 

7. Подписан проект на договор 

 

 

8. Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за 

изпълнение на поръчката  

 

 

9. Копия на свидетелство за регистрация на транспортните средства, с които 

участникът разполага за изпълнение на поръчката и договори за наем, ако 

тези МПС не са собствени на участника, или еквивалентно за 

чуждестранни участници, с разрешителни за превоз на готова храна с 

посочване на транспортните средства, предназначени за превоз на готова 

храна, издадено от органите на съответната ОДБХ към БАБХ по Закон за 

храните. 

 

10. Списък за наличните собствени или наети обекти за търговия/производство 

на храна със съответното разрешително от БАБХ,  придружен от заверени от 

участника копия на удостоверения от БАБХ за регистрация на хранителен 

обект, съгласно чл. 12 от Закона за храните и копия на документ за 

собственост, наем или ползване на обектите за производство и търговия с 

храни.  

 

11. Документ, доказващ ангажираността на диетолог/ еквивалентен 

специалист, документ за съответния професионален стаж , както и 

диплома за завършено образование със специалност „диетолог”/ 

еквивалентна специалност. 

 

12. Списък на служителите/експертите, с посочване на професионалната 

квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, 

съответните документи за професионална квалификация  инструктор по 

хранене, готвачи, калкулант, както и документи доказващи съответния 

профессионален стаж за всяко едно лицата, които ще отговарят за 

 



изпълнението на поръчката- Образец № 10.   

13  Сертификати за системи на управление. За чуждестранни участници - 

еквивалентни документи на тези, посочени в настоящата точка, съобразно 

законодателството по местоседалището им 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 
 
 

                                                                     Дата   ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника  __________________________ 

Име и фамилия на представителя на участника        __________________________ 

Подпис __________________________ 

  


