
 

 
 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) 

 
1. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА 

Настоящият конкурс има за цел възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, инсталация 
и конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов генератор“ за 
нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Предметът на поръчката включва две 
обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1: „Доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно и 
комуникационно оборудване“ и 

Обособена позиция №2: „Изработване на проект, доставка, монтаж и инсталация на 
дизелов генератор“ 

Участниците могат да подадат заявление за участие за една или за всички обособени 
позиции. 

Описанието на дейностите при изпълнение на предмета на поръчката е подробно 
описано в Технически спецификации, приложени към Покана за представяне на оферти 
за всяка от обособените позиции. 
 

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА ПОРЪЧКАТА 

Обособена позиция №1: 

Доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно и комуникационно оборудване и 
миграция на съществуваща сървърна инфраструктура във виртуална среда. 
Оборудването включва сървъри за виртуализация, backup сървър, софтуерни лицензи, 
суичове, защитни стени и непрекъсваемо токозахранващо устройство, в съответствие с 
Техническото задание. 

Обособена позиция №2: 

Изработка на работен проект за преработване на Главно Разпределително Табло (ГРТ), 
доставка на дизелов генератор с единична (пълна) мощност в диапазона 165-176 kVA, 
за работа на открито, изпитан, настроен от производителя, монтиран в топло и шумо-
изолиран контейнер с организиране на отвеждане на изгорелите газове и въвеждане в 
експлоатация съвместно със съществуващата ел. инсталация чрез доставения АВР. 
Монтаж, изпитания,пусково-наладъчни работи и обучение на персонала на Възложителя.  



 

3. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И 
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Изисквания за лично състояние на участниците: 

За обособена позиция №2: 

3.1.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя /пета 
група, за следните дейности 43.21 „Изграждане на електрически инсталации” и 43.29 
„Изграждане на други инсталации", съгласно КИД-2008/. 

За доказване на това изискване участникът представя: 

Декларация, свободен текст, че същият е вписан в Централния професионален регистър 
на строителя /пета група, за следните дейности 43.21 „Изграждане на електрически 
инсталации” и 43.29 „Изграждане на други инсталации", съгласно КИД-2008/. 

В случай, че бъде избран за изпълнител, участникът представя заверени копия на 
удостоверение /пета група, за следните дейности 43.21 „Изграждане на електрически 
инсталации” и 43.29 „Изграждане на други инсталации"/ и валиден талон, издадени от 
Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в 
България. 
 
Изисквания за икономическо и финансово състояние:  

3.2 Участникът да е реализирал минимален оборот от идентични или сходни дейности с 
тези, попадащи в обхвата на поръчката за последните три финансови години, в 
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както 
следва: 

За обособена позиция №1: не по-малко от 319 000 (триста и деветнадесет хиляди) лева. 

Под „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират изпълнени дейности по: 
доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно и комуникационно оборудване или 
инсталация и конфигуриране на сървърно и комуникационно оборудване. 

 

За обособена позиция №2: не по-малко от 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева. 

Под „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират: строително-монтажни 
дейности на инженерингов принцип за система, осигуряваща резервно 
електрозахранване на част от електроинсталацията на сграда. 

За доказване на изискванията за минимален оборот, участникът представя: 

Списък-декларация, съгласно приложен към поканата образец (Приложение № 5). 

 

Изисквания за технически възможности и/или квалификация и други: 

За обособена позиция №1:  

3.3 Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности и доставки, еднакви 
или сходни с предмета на настоящата поръчка.  



 

Под „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират изпълнени дейности по: 
доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно и комуникационно оборудване или 
инсталация и конфигуриране на сървърно и комуникационно оборудване. 

Минимално изискване:  

Участникът следва да е извършил най-малко 2 (две) доставки и дейности по инсталация 
и конфигуриране на сървърно и комуникационно оборудване и/или дейности по 
инсталация и конфигуриране на сървърно и комуникационно оборудване за последните 
3 (три) години от датата на подаване на офертата. 

За доказване на това изискване участникът представя: 

Списък-декларация, съгласно приложен образец (Приложение № 4), придружен с 
референции. 

3.4 Квалификация на екипа за изпълнение на дейностите: 

Минимални изисквания: 

Ръководител проект – 1 брой 

Изисквания за образование, квалификация (компетентност) умения и опит: 

• Най-малко 3 (три) години опит в ръководене на дейности, сходни с предмета на 
поръчката и/или участие в най-малко 3 (три) дейности/услуги като ръководител в 
областта на сходни проекти. 

• Професионален сертификат за управление на проекти PMI/PRINCE или 
еквивалент. 

Експерт дискови масиви – 1 броя 

Изисквания за образование, квалификация (компетентност) умения и опит: 

• Участие в най-малко 3 (три) дейности/услуги в областта на информационните 
технологии, включващи доставка и внедряване на дискови масиви;  

• Да притежава професионална компетентност за инсталация и конфигурация, 
поддръжка и обслужване на предложеното от Участника оборудване за дисков/и масив/и 

Експерт бекъп софтуер – 1 броя - Изисквания за квалификация (компетентност) умения 
и опит: 

• Участие в най-малко 2 (две) дейности услуги, включващи подобни дейности; 

• Да притежава професионална компетентност за инсталиране и конфигуриране, 
обслужване и поддръжка на предложения софтуер за бекъп, като поне един от 
експертите има професионално ниво: най-високо ниво сертификация за производителя 
на предложения софтуер. 

Експерт мрежови решения – 2 броя - Изисквания за квалификация (компетентност) 
умения и опит: 

• Участие в най-малко 2 (две) дейности/услуги, включващи подобни дейности; 

• Да притежават професионална компетентност за инсталиране и конфигуриране, 
обслужване и поддръжка на предложеното мрежово оборудване. 



 

Един специалист може да изпълнява няколко роли.  

За доказване на това изискване участникът представя: 

Справка – декларация (свободен текст) за образованието, квалификацията и опита на 
експертите, които ще участват при изпълнението на поръчката, придружена с копие от 
съответните документи, удостоверяващи квалификацията – сертификати, дипломи, 
допълнителни квалификации и др. 

За обособена позиция № 2:  

3.8 Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности и доставки, еднакви 
или сходни с предмета на настоящата поръчка, най-много за последните три години от 
датата на подаване на заявлението.  
Под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират изпълнени дейности по: 
строително-монтажни дейности на инженерингов принцип за система, осигуряваща 
резервно електрозахранване на част от електроинсталацията на сграда. 

Минимално изискване: 
Участникът следва да е изпълнил най-малко 2 (две) строително-монтажни дейности на 
инженерингов принцип за система, осигуряваща резервно електрозахранване на част от 
електроинсталацията на сграда. 
 

За доказване на това изискване участникът представя: 

Списък-декларация, съгласно приложен образец (Приложение № 4), придружен с 
референции. 

 

За изпълнение на поръчката, вкл. по отношение на критериите за финансово и 
икономическо състояние и/или технически възможности и квалификация, участникът 
може да използва и да се позовава на капацитета на трети лица независимо от 
формата на правната връзка между тях.  

Когато участникът се позовава на трети лица, той трябва да може да докаже, че 
ще разполага с техните ресурси, като представи декларация (Приложение №6) за 
поетите от третите лица ангажименти. Срокът на ангажимента трябва да е не 
по-кратък от срока на договора, който Възложителят ще сключи с избрания 
участник в настоящата процедурата. 

 

4. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

4.1 Комуникацията и взаимодействието между Възложителя и участниците, свързани 
с настоящата процедура, се осъществяват само в писмен вид. 

4.2 Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва 
по един от следните начини: 

1) лично – срещу подпис; 

2) по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка; 



 

3) чрез куриерска служба; 

4) по факс; 

5) чрез електронна поща. 

4.3 Възложителят има право да прави промени в Поканата и приложенията към нея, 
свързани с отстраняване на пропуски, явна фактическа грешка или удължаване на срока 
за подаване на заявления. 

4.4 Всеки участник може да поиска писмено разяснения по Поканата до 14:30 ч. 
местно време на втория работен ден от публикуване на Поканата (денят на 
публикуване не се брои). 

4.5 Всички разяснения ще бъдат публикувани на интернет страницата на „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД до 17:30 ч. местно време на четвъртия работен ден от 
публикуване на Поканата (денят на публикуване не се брои).  

 
5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

5.1 За участие в конкурса с предварителен подбор участникът подготвя и представя 
заявление, което трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на 
настоящата Покана. 

5.2 Срокът за представяне на заявленията е до 17:30 ч. местно време на седмия 
работен ден от публикуване на Поканата (денят на публикуване не се брои). 
5.3 Всеки участник има право да представи само едно заявление за участие за една 
или за всички обособени позиции. 

5.4 Заявлението се подава на български език. Документи на езици, различни от 
български език, се представят в официален превод на български език. 

5.5 Заявлението следва да бъде представено на адреса, посочен в настоящата Покана, 
преди посочения краен срок за представяне на заявленията. 

5.6 Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка, или чрез куриерска служба на адрес: 1000 София, ул. „Веслец” № 16. 
Върху плика участникът посочва следните означения: „ЗАЯВЛЕНИЕ”, име на 
участника, предмет на процедурата, номер и предмет на обособена позиция, за която 
участва, както и адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. 

5.7 Получените заявления се завеждат в деловодния регистър на „Български 
Енергиен Холдинг” ЕАД, като всяко получава регистрационен номер с дата и час. 

5.8 В случай че участник изпраща заявлението си чрез препоръчана поща или 
куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да 
изпрати заявлението така, че да обезпечи пристигането му на посочения от Възложителя 
адрес преди изтичане на срока за подаване на заявления. Рискът от забава или загубване 
на заявлението е за участника.  

5.9 Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.  



 

5.10 Желаещите да подадат заявление за участие по обособена позиция №2 от 
конкурса следва да извършат оглед на административната сграда на „Български 
Енергиен Холдинг” (БЕХ), находяща се на адрес: гр. София - 1000, Район „Оборище”, 
ул. „Веслец” № 16 в интервала между 14:00 и 17:00 часа, след съгласуване с отдел 
„Сигурност“ на телефон 02/9263894 или 02/9263841.  Оглед на сградата се извършва до 
петия ден от публикуването на обявата (денят на публикуване не се брои). Огледът се 
удостоверява с декларация по образец – Приложение № 7 от Поканата и е съставна част 
на заявлението за участие. Няма да бъдат разглеждани заявления без предварително 
извършен оглед. 

 
6. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 

6.1 За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия с писмена заповед. 

6.2 Назначената със заповед на Възложителя комисия разглежда постъпилите 
заявления и извършва подбор на лицата въз основа на представените документи, 
доказващи икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или 
квалификация за изпълнение на поръчката. 

6.3 Участници, които не отговарят на изискванията и условията, посочени в 
настоящата покана, няма да бъдат поканени да подадат оферти. 

6.4 Възложителят изпраща покана за подаване на оферти до лицата, определени въз 
основа на предварителния подбор, придружена с документация за участие. 

6.5 Възложителят има право да удължи посочения в поканата срок за представяне на 
оферти, за което уведомява всички лица, поканени да подадат оферта. 

6.6 Възложителят запазва правото си, по свое усмотрение, да прекрати процедурата и 
да не подпише договор, без това да води до каквито и да било правни и/ или финансови 
последствия за него. В горепосочените случаи, Възложителят не може да бъде подведен 
под отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи. 

6.7 Възложителят уведомява участниците в случай на прекратяване на процедурата. 

 
7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

7.1 Всички представени копия на документи следва да бъдат заверени „Вярно с 
оригинала”. 

7.2 Заявлението следва да съдържа: 

7.2.1 Административни сведения за участника, съгласно приложен образец 
(Приложение №1).  

7.2.2 Удостоверение за актуално състояние, справка от търговския регистър, копие от 
документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 
от Закона за търговския регистър. 

7.2.3 Пълномощно на лицето, подписващо заявлението (оригинал) – представя се, 
когато заявлението (както и други документи) не са подписани от представляващия/те 



 

участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов 
представител – когато е приложимо. 

7.2.4 Декларация за отсъствие на обстоятелства, съгласно приложен образец 
(Приложение №2). 

7.2.5 Декларация за конфиденциалност, съгласно приложен образец (Приложение 
№3). 

7.2.6 Списък-декларация за изпълнени дейности и доставки с идентичен или сходен 
предмет през последните 3 (три) години, (Приложение №4), съгласно т. 3.3 и 3.8 от 
Поканата. 

7.2.7 Списък-декларация за доказване на икономическо и финансово състояние, 
съгласно приложен образец (Приложение №5). 

7.2.8 Справка-декларация (списък) за разполагаемост на лицата от екип, в свободен 
текст, придружен с копия от документи, доказващи професионалната квалификация на 
членовете на екипа (отнася се обособена позиция №1). 

7.2.9 Декларация за разполагаемост на ресурси и ангажименти поети от трети лица 
(Приложение №6), когато е приложимо. 

7.2.10 Декларация  за извършен оглед на място на обекта (Приложение №7) - (отнася се 
обособена позиция №2). 

7.2.11 Друга информация – по преценка на участника. 

 

Забележки: 

1. Възложителят има право да изисква разяснения по представените документи и 
информация. 

2. Възложителят запазва правото си да отстрани от по-нататъшно участие в 
конкурса участник, чието заявление не отговаря на горепосочените изисквания. 

3. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, 
са задължителни за участниците. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Образец 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 
за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Доставка, инсталация и 
конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов генератор“ , 
по обособена позиция №……………… 

 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
 
Настоящата оферта е подадена от  
 

наименование на участника 
регистр. с решение от ... / на ...  
по ф.дело № .../ ... г.,  
с адрес на управление:  
ЕИК  
Ид № по ДДС  
банкова сметка IBAN  
банков код  
обслужваща банка  
и подписана от:  

трите имена и ЕГН
в качеството му на:  

Длъжност
 
2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап.
2. Телефон 
3. Факс 
4. e-mail 
5. интернет адрес 
6. Лице за контакт 

/име, длъжност/ 
 

 
[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Образец  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за отсъствие на обстоятелства 

 
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 
____________________________, в качеството ми на _________________________ 
(посочва се заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се 
фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и 
адрес на управление: 
___________________________________________________________________________, 
участник в конкурс с предварителен подбор с предмет „Доставка, инсталация и 
конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов генератор“, по 
обособена позиция №……………… 
 

Д Е К Л А Р И Р А М*, ЧЕ: 
 

1. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
 
2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за престъпление по  чл. 
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 
– 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  
 
2. Представляваното от мен дружество: 
а) не е обявено в несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 
в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или е  
преустановило дейността си ; 
 
г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

                                                 
* Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва: 
1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено 
управлението и представителството да се осъществяват от друго лице; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност – управителите; 
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, 
ако той управлява и представлява дружеството лично; 
5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват 
дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове; 
6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД; 
7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника. 
Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на 
ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските 
пълномощници. 



 

или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 
 
4. Не съм свързано лице† по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на   
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и/или  с член/членовете на Съвета на 
директорите на  БЕХ ЕАД; 
 
5. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице 
обстоятелствата по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество  . 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 
 

 [дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

 

 

                                                 
† "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 
права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора 
степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, 
се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в 
неговата безпристрастност и обективност. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност 

 

във връзка с участие в конкурс с предварителен подбор с премет „Доставка, инсталация 
и конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов генератор“, 
по обособена позиция №…… 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 
____________________________, в качеството ми на _________________________ 
(посочете длъжността) на ____________________________ (посочете името на 
участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на 
управление: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми 
известни при участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Доставка, инсталация 
и конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов генератор“. 
 
2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на „Български 
Енергиен Холдинг” ЕАД. 

 

 

 

 

 

 

…......…………….г.    Декларатор: ….....…………………….............. 
(дата на подписване)       (подпис и печат) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Образец 

 

 
 
Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя], 
Регистрация: [данни за регистрацията] 
Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или 
друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление 
[…], 
 
 

 
 

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за изпълнени дейности и доставки с идентичен или сходен предмет през последните 
3 (три) години, за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Доставка, 
инсталация и конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов 
генератор“, по обособена позиция № ………….: 
 

 
 
 
Приложения: Референции и/или копия от договори. 
 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
Дата:.........................                                 ДЕКЛАРАТОР:.................. 
                                                                                             (подпис и печат) 
 

[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 
 

№ Възложител Предмет Стойност 
на 

договора 

Начална – крайна 
дата на договора 

В качеството на: 
[главен изпълнител; 

участник в 
обединение; 

подизпълнител] 
1      
2      
3      
4      
5      



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Образец  
 

С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за доказване на икономическо и финансово състояние 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 
____________________________, в качеството ми на _________________________ 
(посочва се заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се 
фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и 
адрес на управление: _________________________________________________________, 
участник в конкурс с предварителен подбор с предмет „Доставка, инсталация и 
конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов генератор“, по 
обособена позиция № ………….: 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,  че: 
 
оборотът от услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три финансови 
години е, както следва: 
 
 2016 г. 2017 г. 2018г. Общо 
Оборот от услуги, сходни с 
предмета на поръчката 

    

 
 
 
Посочените суми са в лв., без ДДС. 
 
 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 

[дата]      ПОДПИС 
ПЕЧАТ 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

Образец 
            
 
 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за разполагаемост на ресурси и ангажименти поети от трети лица 

 

Долуподписаният /-ната/                                                                               , 

представляващ                                                   в качеството си на                                    

                                със седалище                                                                           и адрес  

на управление:                                                                         , тел./факс:                         , ЕИК 

____________ и ИН по ЗДДС _______________,  

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Съгласен съм, в качеството си на трето лице,  лицето 
………………………………………………………………… (изписва се наименованието 
на участника) - участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, 
инсталация и конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов 
генератор“ за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД да се позовава и да 
използва нашите ресурси при изпълнение на горецитираната поръчка, а именно 
……………. (описват се ресурсите, с които участникът ще разполага). 
 
 
 
 
 
Дата: ..................................               

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

Подпис и печат..................................... 



 

Приложение № 7 

Образец   

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА МЯСТО НА ОБЕКТА 

   

Долуподписаният ......................................................................................................  

в качеството си на...................................................................... (посочете длъжността)  

на ............................................................................ (посочете фирмата на участника)   

със седалище и адрес на управление:  .........................................................................  

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

вписано в търговския регистър на  .........................................................., с ЕИК по 

БУЛСТАТ  .........................  

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в конкурс с предварителен 

подбор с предмет: „Доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно, 

комуникационно оборудване и дизелов генератор“, обособена позиция №2 – 

„Изработване на проект, доставка, монтаж и инсталация на дизелов генератор“ 

  

Декларирам, че: 

1. Извърших оглед на място на обекта от обявения конкурс с предварителен подбор с 

предмет: „Доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно, комуникационно 

оборудване и дизелов генератор“, обособена позиция № 2 – „Изработване на проект, 

доставка, монтаж и инсталация на дизелов генератор“.  

2. Запознат съм и приемам изцяло условията и изискванията на Възложителя. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс.  

  

  

ЗА УЧАСТНИКА:           ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

 

 


