Приложение 3

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата се изготвя по образеца към документацията (Приложение № 2).
Формата се изтегля от сайта на СЕМ и се попълва на компютър, след което се
разпечатва. Формата може да бъде първо разпечатана и след това - попълнена ръкописно.
По същия начин се попълва формата на декларация (Приложение № 4), която се поставя
в плика с офертата.
Приложенията, които са на чужд език, се представят и в превод на български.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Участници обединения представят копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Декларация по чл. 47, ал. 1, букви “а” – “д” и ал. 5 и по чл. 55, ал. 7 от ЗОП подават
следните лица:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата,
които представляват кандидата или участника;

Збележка: При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за
получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената
поръчка.

