Образец №1
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Вид на
документа
(копие или
оригинал)

Съдържание







Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата –
по Образец №1;
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Oбразец № 2;
Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява
участника в настоящата обществена поръчка;
Документ (договор/споразумение) за създаване на обединение оригинал или нотариално заверен препис – за участници
обединения.
Декларация по









отношения

с

Закона

за

дружествата,

икономическите

и

регистрирани

юрисдикции

в

преференциален данъчен режим, контролираните

финансовите
с

от тях лица и

техните действителни собственици – Образец № 3.
Декларация във връзка с обработване на лични данни
(съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия
регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) –
Образец № 4.
Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника
Техническо предложение - Образец № 5;
Други документи по преценка на участника
Ценово предложение - Образец № 6;

Дата, ..............................2020 г.

ИМЕ, ПОДПИС:
.............................................................
Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Българска федерация по джудо

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

„Доставка на спортни артикули и
екипировка за нуждите на българска
федерация по джудо“

ЧАСТ ПЪРВА
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

ОТГОВОР:

Наименование:

[ ]

ЕИК/БУЛСТАТ или друг национален [ ]
идентификационен
номер,
ако
е
приложимо
[ ]
Идентификационен номер по ДДС, ако е
приложимо
Пощенски адрес:

[……]

Лице за контакт:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

ФОРМА НА УЧАСТИЕ:

ОТГОВОР:

Участникът обединение на физически [] Да [] Не
и/или юридически лица ли е ?
Ако
„да“:
а)
моля,
посочете
ролята
на а): [……]
икономическия оператор в обединението
(ръководител на групата, отговорник за б): [……]
конкретни
задачи
или
друго):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, с които участват заедно в в): [……]
обединението:
в)
посочете
наименованието
на
обединението:
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОТГОВОР:

Посочване на обособената/ите позиция/и,
за които участникът подава оферта:

[ ]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР1
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:
1 Повторете толкова пъти, колкото е необходимо.

ОТГОВОР:

Имена на представляващия:
Длъжност/Действащ в качеството си на:
Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поща:
Посочете информация за
представителството (форми, обхват):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

В: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ2
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ОТГОВОР:

Участникът ще използва ли
подизпълнител/и ?

[]Да []Не
Ако „да“, посочете наименованията на
предлаганите подизпълнител/и, дейности,
които ще изпълняват и дял от предмета на
поръчката:
[……]
ЧАСТ ВТОРА
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 54,
АЛ.1 ОТ ЗОП:

ОТГОВОР:

1.
Представляващите
на [] Да [] Не
икономическия оператор осъдени ли са с
влязла в сила присъда за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а,
чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. [] Да [] Не
301-307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352-353е от
Наказателния кодекс ? (чл. 54, ал.1, т.1 от
ЗОП)
2.
Представляващите
на
икономическия оператор осъдени ли са с
влязла в сила присъда за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна ? (чл. 54,
ал. 1, т. 2 от ЗОП)
Ако „да“, моля посочете:
а) дата на присъдата, състав на
a) дата:[ ], основание по НК:[ ]
престъпление по Наказателния кодекс;
б) посочете лицето, което е осъдено;
б) [……]
2 Когато участникът ще използва подизпълнител/и, всеки от тях попълва и представя декларация по
настоящия образец, в частта за приложимите обстоятелства.

3. Икономическият оператор има ли [] Да [] Не
задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по
седалището на възложителя и на
участника, или аналогични задължения,
съгласно законодателството на държавата,
в която участникът е установен, доказани
с влязъл в сила акт на компетентен орган ?
(чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП)
Данъци

Социалноосигурителни
вноски

а) съответната страна или държава членка;
б) размера на дължимата сума;

a)[……]
б)[……]

a) [……]
б)[……]

Икономическият оператор предприел ли е
мерки за доказване на надеждност ?

г) [] Да [] Не
[] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете
Ако „да“, моля, подробно: [……]
опишете
подробно: [……]

Ако „да“, моля посочете:

4. Икономическият оператор участвал [] Да [] Не
ли е в пазарни консултации по чл. 44 от
ЗОП или участвал ли е по друг начин в
подготовката на обществената поръчка ?
(във вр. с чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗОП)
[…]
Ако „да“, моля, опишете подробно:
5. Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:

а) [] Да [] Не
а) не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване б) [] Да [] Не
липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за
подбор3 ? (чл. 54, ал.1, т. 5, б. „а“ от
ЗОП)
б) не е укрил изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на

3 По отношение на критериите за подбор – когато е приложимо.

основания
за
отстраняване
или
изпълнението
на
критериите
за
подбор4 ? (чл. 54, ал.1, т. 5, б. „б“ от
ЗОП)
Икономическият оператор извършил [] Да [] Не
ли е
установено с влязло в сила Ако да“, моля опишете предприетите мерки:
наказателно постановление или съдебно [……]
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл.
118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл.
301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на
компетентен
орган,
съгласно
законодателството на държавата, в
която участникът е установен ? (чл. 54,
ал.1, т. 6 от ЗОП)
Икономическият оператор предприел ли е
мерки за доказване на надеждност ?
За
представляващите
на [] Да [] Не
икономическия оператор налице ли е
конфликт на интереси5, който не може да
бъде отстранен ? (чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП)
[…]
Ако „да“, моля, опишете подробно:
СПЕЦИФИЧНИ

НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА

ОТГОВОР:

ОТСТРАНЯВАНЕ:

По отношение на икономическия оператор [] Да [] Не
налице ли са специфичните национални
основания за отстраняване, посочени в
обявата ?6
[] Да [] Не
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за надеждност ? […]
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки:

4 По отношение критериите за подбор – когато е приложимо.
5 По смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП.
6 Имат се предвид забраната за свързаност по чл. 101, ал.11 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от закона, както и
обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

ЧАСТ ТРЕТА
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР7
А: ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА
ДЕЙНОСТ)
КРИТЕРИИ

ОТГОВОР:

Икономическият оператор вписан ли е в […]
съответния професионален или търговски
регистър в държавата членка, в която е
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
установен: (чл. 60, ал.1 от ЗОП)
документа):
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля, [……][……][……][……]
посочете:
При обществена поръчка за услуга:

[] Да [] Не

Необходимо ли е специално разрешение Ако да, моля посочете какво и дали
или членство в определена организация, за икономическият оператор го притежава:
да може икономическият оператор да […] [] Да [] Не
изпълни съответната услуга в държавата, в
която е установен ? (чл. 60, ал.2 от ЗОП)
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
Ако съответните документи са на [……][……][……][……]
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
КРИТЕРИИ

ОТГОВОР:

1а) Реализиран минимален общ оборот (по година: [……] оборот:[……][…]валута
смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП) за
последните три приключили финансови година: [……] оборот:[……][…]валута
години, посочени в обявата, както следва:
година: [……] оборот:[……][…]валута
(чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП)

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа): [……][……][……][……]

1б) Реализиран минимален оборот в година: [……] оборот:[……][…]валута
сферата, попадаща в обхвата на поръчката година: [……] оборот:[……][…]валута
(по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) за
последните три приключили финансови година: [……] оборот:[……][…]валута
години, посочени в обявата, както следва:
(чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП)
7 Тази част от образеца се използва само когато в обявата са включени критерии за подбор.

Ако съответните документи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа): [……][……][……][……]
посочете:
При липсва информация относно оборота [……]
по т. 1 и/или 2 за целия изискуем период,
моля, посочете
датата, на която
икономическият оператор е учреден или е
започнал дейността си:
2. Икономическият оператор заявява, че (посочва се изискваното съотношение)
съотношението между активи и пасиви, […], [……]
така както е посочено в обявата е както
следва: (чл. 61, ал.1, т. 3 от ЗОП)
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,): [……][……][……][……]
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
3. Застрахователната сума по
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на:
(чл. 61, ал.1, т. 2 от ЗОП)

Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……],[……][…]валута
№ на застрахователна полица, издател, срок
на валидност
[……],[……][…]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
КРИТЕРИИ:
1а) При обществена поръчка за
строителство:
През последните 5 години от датата на
подаване на офертата икономическият
оператор е извършил следните строителни
дейности от конкретния вид: (чл. 63, ал.1,
т. 1, б. „а“ от ЗОП)

ОТГОВОР:
Строителни работи:
Описание
Стойност
(вид, обем,
място)

Дати

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа):
[……][……][……][……]

Ако съответните документи относно
доброто изпълнение на строителните
работи са на разположение в електронен
формат, моля, посочете:
1б) При обществена поръчка за
доставка или услуга:
Описание Стойност
Дат Получате
През последните 3 години от датата на
и
л
подаване на офертата икономическият
оператор
е
извършил
следните
доставки/предоставил следните услуги от (уеб адрес, орган или служба, издаващи

посочения вид: (чл. 63, ал.1, т. 1, б. „б“ от документа):
ЗОП)
[……][……][……][……]
Ако съответните документи относно
изпълнение на доставките/услугите са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
2. Икономическият оператор ще използва [……]
следните технически лица или органи, вкл.
отговарящи за контрола на качеството:
(чл. 63, ал.1, т. 2 от ЗОП)
[……]
При
обществени
поръчки
за
строителство:
Икономическият оператор ще използва
технически лица или органи при
извършване на строителството: (чл. 63,
ал.1, т. 2 от ЗОП)
3. Икономическият оператор ще използва [……]
следните технически съоръжения и мерки
за
гарантиране
на
качество,
а
съоръженията за проучване и изследване
са както следва: (чл. 63, ал.1, т. 3 от ЗОП)
4. При изпълнение на поръчката [……]
икономическият оператор ще бъде в
състояние да прилага следните системи за
управление и за проследяване на веригата
на доставка: (чл. 63, ал.1, т. 4 от ЗОП)
5. Икономическият оператор разполага с [……]
персонал/ръководен състав със следната
професионална компетентност: (чл. 63,
ал.1, т. 5 от ЗОП)
6. При изпълнение на поръчката [……]
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление на
околната среда: (чл. 63, ал.1, т. 6 от ЗОП)
7. Средната годишна численост на Година, средна годишна численост на
персонала на икономическия оператор и персонала:
броят на ръководния му състав през [……],[……],
последните три години са, както следва: [……],[……],
(чл. 63, ал.1, т. 7 от ЗОП)
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
8. Следните инструменти, съоръжения или [……]
техническо оборудване ще бъдат на
разположение на икономическия оператор
за изпълнение на договора: (чл. 63, ал.1, т.
8 от ЗОП)
9. При обществени поръчки за [] Да [] Не
доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи
изискваните
сертификати,

изготвени
от
официално
признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявата ? (чл. 63, ал.1, т. 9 от
ЗОП)
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Икономическият оператор може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с
увреждания. (чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП)
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
схемата за гарантиране на качеството
могат да бъдат представени
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими
органи,
доказващи,
че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи за
екологично управление ? (чл. 63, ал.1, т.
11 от ЗОП)
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за екологично
управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[…]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа):
[……][……][……][……]

[] Да [] Не[……]

[……]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа):
[……][……][……][……]

[] Да [] Не[……]
[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа): [……][……][……][……]

Дата:

Декларатор:

[дата на подписване]

[подпис, печат]

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по

Закона

за

икономическите

и

финансовите

отношения

с

дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният/ната ………………………………………......................................, с
ЕГН …………………………., в качеството ми на ............................................. (посочва се
длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на.............................................................................................................................,
(наименование на участника)

с
ЕИК
...............................,
със
седалище
и
адрес
на
управление............................................................................................ - участник в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спортни артикули и
екипировка за нуждите на българска федерация по джудо“.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваното от мен дружество [e / не е ] регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, като е налице изключение по смисъла на чл. 4 8 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
2. Представляваното от мен дружество [e / не е ] контролирано от дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Декларатор:

[дата на подписване]

[подпис, печат]

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с обработване на лични данни
(съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата
на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)
8 В случай, че участникът декларира наличие на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен
режим той следва да приложи доказателства за наличието на изключение по смисъла на чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Към оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на спортни артикули и
екипировка за нуждите на българска федерация по джудо“
………………………………………………………………………………………….............,
(наименование на участника)
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава ..............................................,
регистрирано в ......................……………….. с данни по регистрацията: …………………….,
регистрация по ДДС: .............................................................................
със седалище и адрес на управление …………..................………......................................……,
адрес

за

кореспонденция:

…...........................................................………………………..,

телефон за контакт ………............................…, електронна поща …………………………….,
банкова сметка …………………………………,
представлявано от ………………………………………………………………........................,
(трите имена)
в качеството на ………………………………………………………....……………………….
(длъжност или друго качество)
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Имам съгласието на всички лица, посочени в офертата, да предоставя личните им
данни за разглеждане от страна на „Българска федераци по джудо”, ЕИК ......, адрес: гр.
София, бул. „Васил Левски” № 75, във връзка със следните цели на обработването:
Цели – за разглеждане, подбор, оценка и класиране на подадени документи към
предложението, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за
неговото прилагане.
Срокът за съхранение на предоставените лични данни – пет години, считано от
датата на приключване на договор за обществена поръчка с избрания изпълнител.
Информиран/а съм, че настоящата декларация във връзка с обработване на личните
данни се изисква предвид разпоредбата чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от
Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на
решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

Дата:

Декларатор:

[дата на подписване]

[подпис, печат]

Образец № 5
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящата оферта е подадена от
……………...………………….…………………………………………………….…………..
(наименование на участника)

и подписано от ………………………….…………………………….....
…………………………………………

1.

(трите имена и ЕГН)

………………………………………....…………………………………………………………
в качеството му на ………………………………………….………………..
………………………………..............
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на спортни артикули и екипировка за нуждите на българска федерация
по джудо“, в която:
Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на Възложителя,
заложени в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка.
Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при
следните условия:
N

Артикул /Размери

1

Джудо - Офиц. Анцунг с качулка
( микрофибър )- горно мъже
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Предложение на участника – марка, модел,
снимка и др, по преценка на участника

2

Джудо - Офиц. Анцуг
(микрофибър)- долно мъже
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3

4

5

6

Джудо - Офиц. Анцуг с качулкка
(микрофибър ) - горно жени
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Джудо - Офиц. Анцуг
(микрофибър) - долно жени
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Тренировъчен анцуг (памук)
-горно унисекс
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Тренировъчен анцуг (памук) долно унисекс
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

7

Блуза с яка – мъжка
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

8

Блуза с яка - дамска
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

9

Зимно яке – мъжко
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

10

Зимно яке -дамско
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

11

Ветровка
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

12

13

Къси спортни панталонки –
унисекс
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Чорапи - спортни 50% памук
50% еластан
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44,45,46

14

Раница
вместимост 30 л

15

Спортен Сак (колела)
вместимост 120 л.

16

17
18

Спортни чехли
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44,45,46
Спортни обувки ( маратонки)
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44,45,46
КИМОНО – бяло - 1 - 4,5

19

КИМОНО – синьо - 1 - 2

20

КИМОНО – синьо - 2,5 -3,5

22

КИМОНО – бяло - 1 - 4,5

23

КИМОНО –синьо -1 - 3,5
1. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Васил Левски” № 75 или

съгласно описана дестинация в заявката.
2. Срок на изпълнение на доставка до................................... календарни дни, но не
повече от 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на всяка индивидуална заявка от
страна на Възложителя.
3. Лице за контакт......................................................, телефон ....................................,
електронна поща (e-mail)............................................................................................
4. Завяваме, че при изпълнението на обществената поръчка ще спазваме
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд.
5. Съгласни сме за начин на плащане: 20 /работни/ дни след получаване на оригинал
на фактура и двустрано подписан приемо-предавателен протокол.

Дата:……………2020 г.

…………………………………
(подпис и печат)
Образец № 6
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на спортни артикули и екипировка за
нуждите на българска федерация по джудо“

ОТ:................................................................................................................................................
(наименование на участника )

с
адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail:...................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ......................................................................................................................,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на спортни артикули и екипировка за
нуждите на българска федерация по джудо“:

N

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Артикул
Джудо - Офиц. Анцунг с
качулка (микрофибър) горно мъже
Джудо - Офиц. Анцунг
(микрофибър) - долно
мъже
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Джудо - Офиц. Анцунг с
качулкка (микрофибър) горно жени
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Джудо - Офиц. Анцунг
(микрофибър) - долно
жени
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Тренировъчен анцунг
(памук) -горно унисекс
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Тренировъчен анцунг
( памук) - долно унисекс
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Блуза с яка – мъжка
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Блуза с яка - дамска
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Яке – мъжко
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Яке -дамско
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Ветровка
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Къси спортни панталонки
– унисекс
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Чорапи - спортни 50%
памук - 50% еластан
36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44,45,46
Раница - вместимост 30 л.
Спортен Сак (колела) –
вместимост 120 л.
Спортни чехли
36, 37, 38, 39, 40, 41,

Предложение на
Цена за 1 брой без Цена за 1 брой
участника - марка, модел,
ДДС
с ДДС
снимка, размери

17
18
19
20
22
23

42, 43, 44,45,46
Спортни обувки
(маратонки)
36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44,45,46
КИМОНО – бяло
1 - 4,5
КИМОНО – синьо
1 - 2,
КИМОНО – синьо
2,5 -3,5
КИМОНО – бяло
1 - 4,5
КИМОНО –синьо
1 - 3,5
Обща стойност в лв. без ддс
Обща стойност в лв. с ддс
Обща стойност в ……………………………………………………………………. лв. без ддс
/словом/
Обща стойност ……………………………………………………………………. в лв. с ддс
/словом/
Цената, предложена от участника, обхваща изпълнение по всички етапи, без
ограничение на броя корекции.
Дата:……………2020 г.

…………………………………
(подпис и печат)

