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Образец № 10

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергийно
ефективно стоматологично оборудване“ в изпълнение на проект „Инвестиции за
подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ по Оперативна програма
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Възложител: ДЦ „ЕО Дент” ООД
Участник: ..............................................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ/Идентификация на чуждестранно лице: ...............................................................

ДОКУМЕНТ

ПЛИК №

СТРАНИЦИ1

Оферта (по образец № 1) – оригинал
Копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона
за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец; копие
от документа за самоличност, когато участникът
е физическо лице – заверен от участника препис
При участници обединения – документ, подписан
от лицата в обединението, в който задължително
се посочва представляващият – заверен от
участника препис
Документ за гаранция за участие в процедурата –
заверен от участника препис

1
1

от стр. ...... до стр. ......
от стр. ...... до стр. ......

1

от стр. ...... до стр. ......

1

от стр. ...... до стр. ......

1

Участникът задължително попълва номера/номерата на страницата/страниците, на
която/които се намира съответният документ.
Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“. Потенциален
бенефициент: ДЦ „ЕО Дент” ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЦ „ЕО Дент” ООД и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Доказателствата за технически възможности и
квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в
Обявлението за поръчка – заверени от участника
преписи:
1. ..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
2. ..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3. ..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
4. ..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
5. ..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

1

от стр. ...... до стр. ......
от стр. ...... до стр. ......
от стр. ...... до стр. ......

от стр. ...... до стр. ......
от стр. ...... до стр. ......

(попълва се от участника)

Декларация/декларации
за
липса
на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (по
образец № 2) – оригинал/оригинали
Декларация/декларации
за
липса
на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени
от възложителя в Обявлението за поръчка (по
образец № 3) – оригинал/оригинали
Декларация/декларации
за
липса
на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по
образец № 4) – оригинал/оригинали
Документ/документи за оторизация на участника
от
производителя/производителите
на
оферираните апарати за участие в конкретната
процедура – оригинал/оригинали
Декларация за подизпълнителите, ако участникът
предвижда такива, както и вида на работите,
които ще извършват, и дела на тяхното участие

от стр. ...... до стр. ......
1

от стр. ...... до стр. ......
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от стр. ...... до стр. ......

1

от стр. ...... до стр. ......
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(по образец № 5) – оригинал
Валидно разрешение от ИАЛ за търговия
търговия на едро с медицински изделия, издадено
в полза на участника (когато е приложимо);
когато участникът е чуждестранно лице –
валидно разрешение за търговия на едро с
медицински изделия от компетентния орган
съгласно националния му закон (когато е
приложимо) – заверен от участника препис
Сертификат/сертификати, издаден/издадени от
независимо/незавидими
лице/лица,
удостоверяващ/удостоверяващи съответствието
на
производителя/производителите
със
стандарт/стандарти за система/системи за
управление на качеството от серията ISO 9001
или еквивалентен/еквивалентни, обхватът на
сертификацията трябва да съответства на
предмета на поръчката – заверен/заверени от
участника препис/преписи
СЕ/ЕС сертификат/сертификати на предлаганите
апарати (когато е приложимо) – заверен/заверени
от участника препис/преписи
Предлагана цена (по образец № 6) – оригинал
Техническо предложение за изпълнение на
поръчката (по образец № 7), с приложени към
него оригинални каталози, проспекти и/или
брошури на производителя/производителите,
съдържащи подробните технически данни на
предлаганите апарати (Product Data, Technical
Date sheets или други съгласно наименованията
при
различните
производители);
върху
каталозите, проспектите и/или брошурите да бъде
вписан номерът на всяка техническа или
функционална характеристика от Техническата
спецификация – част от документацията за
участие; всички представени каталози, проспекти
и брошури да бъдат номерирани на предната им
корица – оригинали
Декларация за приемане на условията в проекта
на договор (по образец № 9) – оригинал
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Нотариално заверено пълномощно в полза на
лицето, подписало офертата, ако подписите не са
положени от законен представител на участника –
оригинал
Списък на документите, съдържащи се в
офертата, подписан и подпечатан от участника
(по образец № 10) – оригинал
............ 2013 г.
гр. ........................

1

от стр. ...... до стр. ......

1

от стр. ...... до стр. ......

ЗА УЧАСТНИК:
(подпис и печат)
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