
ОБРАЗЕЦ  №  1Б

„ДАНО РЛ“ ЕООД

( наименование на участника ) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата Диана Цветкова
(трите имена)

в качеството си на Управител в/на „ДАНО РЛ“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 202590904 със 
седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Илиенско шосе“ №2
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инвеститорски 
контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по 
обособена позиция 2)” по обособена позиция №10

1. Съгласни сме да упражняваме инвеститорски контрол, като изпълняваме функциите 
си съобразно получено от страна на Изпълнителя възлагателно писмо за конкретно 
определена многофамилна жилищна сграда, попадаща в обхвата на съответната обособена 
позиция до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответната сграда. В 
случай, че Възложителят изпрати възлагателно писмо едновременно за всички сгради или за 
част от сградите, се ангажирам да изпълнявам функциите на инвеститорски контрол 
едновременно за всяка конкретна сграда.

2. Ще представим окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 10 
(десет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр.15.

3. Ангажираме се да осигурим ежедневно присъствието на експертите от 
инвеститорския екип.

4. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на 
съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша сметка \ 
да участваме при констатирането им и да упражняваме инвеститорски контрол при 
отстраняването им.

• Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с проектните решения и ПСД;

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

5. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:
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• Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопас 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

• Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;

• ЗУТ и всички подзаконови нормативни документи по изпълнение на строителството.

6. Във връзка е изпълнение на ангажиментите си, ще:

осъществяваме организационни връзки и взаимоотношения е представители на: 
Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния 
надзор;

подписваме констативни протоколи за действително извършени СМР, с които 
се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове CMP-та на обекта 
по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол 
обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12;

информираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на 
възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта 
от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади;

като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисквам и ползвам всички 
необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни 
материали, да следя и контролирам правилността на технологичната строителна операция и 
на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати 
грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на СМР, да уведомявам 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад;

да уведомявам ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за всички установени промени в 
договорените количества и нововъзникнали СМР, които не са предмет на договорените 
количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта;

да следя за стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за 
изпълнение на СМР;

да представям на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по един междинен доклад за всеки от 
обектите за изпълнените дейности и евентуални проблеми и начина за решаването им 
/Междинният доклад се съставя след доказване, от изпълнителя на СМР по одобрената 
подробна КСС, на реално извършени видове работи, в обем не по-малък от 50% от 
предвидените в проекта по съответния подобект/. В междинните доклади ще представям 
точна рекапитулация за изпълнените и оставащи видове СМР;

да изготвям и представям на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на 
строителството на всеки един от обектите, окончателен доклад за упражнения инвеститорски 
контрол;
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- '  да предам на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, ,*«5^0 са 
придобити, съставени или изготвени за всеки един от обектите;

да изпълнявам мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките
на място;

да участвам в месечни срещи /една в месеца/ с представителите на Сдруженията, 
изпълнителите на СМР, строителен надзор и Общината;

да упражнявам контрол по изпълнение задълженията на строителя във връзка 
със Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 98 от 08Л2.2017 г./.

Дата: 25.01.2019г.
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ОБРАЗЕЦ  М  2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/ Диана Цветкова, в качеството ми на Управител (посочете
длъжността) на «ДАНО РЛ» ЕООД (посочете фирмата на участника) - участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по 
обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

25.01.2019г.
(дата на подписване)

Запознат съм със съдържанието на проекта на д<
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О БРА ЗЕЦ  №  3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ Диана 1 Цветкова, в качеството ми на Управител (посочете
длъжността) на «ДАНО РЛ» ЕООД (посочете фирмата на участника) - участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по 
обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.

(изписва се обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.
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О БРАЗЕЦ  № 4
\S\

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ Диана  ̂ Цветкова, в качеството ми на Управител (посочете
длъжността) на «ДАНО РЛ» ЕООД (посочете фирмата на участника) - участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по 
обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

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

[дата на подписване] 25.01.2019г. Декларатор: [подпис]:

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от 

следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите
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Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67 

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/8119 443

http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg


ОБРАЗЕЦ  №  5

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282

от 19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаният/-ната/ Диана Цветкова
ЕГН" , лична карта № изд. на , в качеството
ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да 
представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител ши др.) на „ДАНО РЛ“ 
ЕООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 202590904, със седалище и адрес на 
управление: гр.София, 1220, ул. „Илиенско шосе“ №2 -  участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради“ по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - Инвеститорски контрол 
по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, 
район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството си на представляващ 
горепосоченият участник съм в състояние да осигуря предложения материален и човешки 
ресурс за изпълнение на поръчката, като в съответния момент няма да бъда ангажиран в други 
дейности на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни.

Дата: 25.01.2019г.

8



"ЕТА КОНСУЛТ" ДЗЗД
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЪГЛАСНО ДОГОВОР № СО-РД-55-709/05.11.2014Г.

Изх.№ 01-298/14.12.2018г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЕТА КОНСУЛТ“ ДЗЗД - Съгласно ДОГОВОРИ № РПД16-ДГ55-18 
от 30.09.2016г и № РПД16-ДГ55-17 от 30.09.2016г. със СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  
РАЙОН ПОДУЯНЕ за Инвеститорски контрол с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 
община, район -  „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 
18/02.02.2015г. -  обект: за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. 
„Хаджи Димитър“ бл. №35“ и „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. 
„Хаджи Димитър“ бл. №29“
Изпълнител по Договора: „ДАНО РЛ“ ЕООД (Превъзложено от “ЕТА КОНСУЛТ“ 
ДЗЗД)
Период на изпълнение: 30.09.2016 — 01.11.2018г.
Предмет на договора: Инвеститорски контрол при изпълнението на Строително 
монтажни и ремонтни рамоти на обекти изпълнявани по „Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район -  „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради“ :

• „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №35“
• „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №29“ 

Стойност на Инвеститорския контрол: 4800,00 лв с ДДС

"X „ЕТА КОНСУЛТ“ ДЗЗД -  Инвеститорски контрол на СТОЛИЧНА
ОБЩИНА, ЕИК: 176778122, със седалище: гр. София, бул „Александър
Стамболийски” 205, ет.З, офис 305А, ЕИК: 176778122, представлявано от Радостина 
Нешева -  Управител, предоставя настоящото Удостоверение на:

„ДАНО РЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул.“Илиенско шосе“ №2, ЕИК: 202590904, представлявано от Диана Цветкова -  
Управител

(
в уверение на това, че професионално изпълни задълженията си ка 

Инвеститорски контрол по време на строителството на гореописаните обекти. СМР 
СРР дейностите касаеха саниране -  топло и хидроизолацции, подмяна на дограр* 
енергийно-ефективни СМП, мазилки, довършителни строителни дейности, покрив: 
работи и други.

Дружеството доказа стриктно и професионално изпълнение на възложените му 
дейности, съобразявайки се с нормите на проектиране и практическо» прйлкгане/й^

гр. София,1309, бул. „Ал. Стамболийски" 205, ет. 3, офис: А305, тел: 0888 207 III,  e-mail: arrow_ood@abv,bg, eta cqns^



"ETA КОНСУЛТ" ДЗЗД /
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЪГЛАСНО ДОГОВОР № СО-РД-55-709/05.11.2014г.

нормативната уредба спазвайки всички законови и подзаконови актове, в т.ч. „ЗУТ“ и 
Наредби и инсткрукции касаещи СМР дейности.

Настоящото Удостоверение се издава по искане на „ДАНО РЛ“ ЕООД за да 
послужи при участие в конкурси, търгове, процедури за възлагане на поръчки и др.

Управител
„ЕТА КОНСУЛТ“ ДЗЗД:

инж.Радоа
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гр. София, 1309, буя. „Ал. Стамболийски" 205, ет. 3, офис: А305, тел: 0888 207111, e-mail: arrow_ood@abv.bg, eia_consult@abv.bg
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"ETA КОНСУЛТ" ДЗЗД
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЪГЛАСНО ДОГОВОР № СО-РД-55-709/05.11.2014Г.

Изх.№ 01-164/21.03.2017г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЕТА КОНСУЛТ“ ДЗЗД - Съгласно ДОГОВОР № СО-РД-55-709/ 
05.11.14г. със СТОЛИЧНА ОБЩИНА за Инвеститорски контрол с предмет: 
„Подготовка на строителството на строежите от Програмата за капиталовите разходи 
на Столична община, включително и на обектите подготвяни за кандидатстване по 
програми за финансиране със средства на Европейския съюз и други външни 
източници или на обекти, които вече са одобрени за финансиране, до издаване на 
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ, включително контрол на количествата, 
качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, контрол 
на количествата, качеството на изпълняваните услуги, свързани с околната среда” 
Изпълнител по Договора: „ДАНО РЛ“ ЕООД (Превъзложено от “ЕТА КОНСУЛТ“ 
ДЗЗД)
Период на изпълнение: 10.06.2016 -  01.03.2017г.
Предмет на договора: Инвеститорски контрол при изпълнението на Строително 
монтажни и ремонтни рамоти на обекти стопанисвани от Столична община:
• „Ремонт на помещения на трети етаж и сутеренни помещения в сградата на 

Столична община на ул.“Оборище“№44“
• „Ремонтни дейности в сутеренни помещения на сграда на Столична община, 

находяща се на ул. „11 август“ №4“
• „Ремонтни дейности на покрив на сграда на „Общинска полиция“ на ул. „Г. 

Бенковски“ №12“
• „Ремонт на фасада на сградата на Столична община, ул.„Георги Бенковски“ №12“
• „Ремонт на първи етаж на сграда на Столична община, ул.„Георги Бенковски“ №12“ 
Стойност на Инвеститорския контрол: 7490,00 лв с ДДС

„ЕТА КОНСУЛТ“ ДЗЗД -  Инвеститорски контрол на СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА, ЕИК: 176778122, със седалище: гр. София, бул „Александър 
Стамболийски” 205, ет.З, офис 305А, ЕИК: 176778122, представлявано от Радостина 
Нешева -  Управител, предоставя настоящото Удостоверение на:

„ДАНО РЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул.“Илиенско шосе“ №2, ЕИК: 202590904, представлявано от Диана Цветкова -  
Управител

в уверение на това, че професионално изпълни задълженията си като 
Инвеститорски контрол по време на строителството на гореописаните обекти. СМР и 
СРР дейностите касаеха саниране -  топло и хидроизолацции, по .д .^нана Д ^ щ ^ а ,

гр. София,1309, бул. „Ал. Стамболийски ” 205, ет. 3, офис: А305, тел: 0888 207 111, e-mail: arrow_ood@



"ETA КОНСУЛТ" ДЗЗД /
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ СТОЛИЧНА ОБ1ЦИЙА

СЪГЛАСНО ДОГОВОР № СО-РД-55-709/05.11.2014г.

енергийно-ефективни СМП, мазилки, ОВК дейности, довършителни строителни 
дейности, покривни работи и други.

Дружеството доказа стриктно и професионално изпълнение на възложените му 
дейности, съобразявайки се е нормите на проектиране и практическо прилагане на 
нормативната уредба спазвайки всички законови и подзаконови актове, в т.ч. „ЗУТ“ и 
Наредби и инсткрукции касаещи СМР дейности.

Настоящото Удостоверение се издава по искане на „ДАНО РЛ“ ЕООД за да 
послужи при участие в конкурси, търгове, процедури за възлагане на поръчки и др.

Управител
„ЕТА КОНСУЛТ“ ДЗЗД: г

инж.Радостинй'Н'ешева

\
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гр. София,1309, бул. „Ал. Стамболийски” 205, ет. 3, офис: А305, тел: 0888 207 III,  e-mail: arrow_ood@abv.bg, eta_consult@abv.bg
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We cover 
credibilityQSCert

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimenlska 52, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic 
Postal address: Е. P. Voljanskeho 1,960 01 Zvolen, Slovak Republic

Настоящият

СЕРТИФИКАТ
потвърждава, че системата за управление на качеството на фирма

ДАНО РЛ ЕООД
ул. Илиенско шосе 2, София, 1220, България

е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта

ISO 9001:2015
По отношение на следните дейности:

« Проектиране и строителство на административни, жилищни, промишлени и 
инфраструктурни обекти, консервация и реставрация на сгради и паметници на културата. 
Инвеститорски контрол по време на строителството.»

Сертифицирани обекти: ул. Илиенско шосе 2, София, 1220, България

На база доклад от сертификационен одит, доклад No 00228/17 е доказано, че системата за \

~ \

управление напълно отговаря на изискванията на посочения по-горе стандарт.

Сертификат №
Дата на първоначална сертификация: 
Дата на издаване:
Дата на валидност:

Q - 8919/17
24.07.2017
24.07.2017 
23.07.2020

|UA<A •



QSCert
/ /

We cover 
credibility

QSCert, spol. s r. o. '
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentska 52, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic 
Postal address: Е. P. Voljanskeho 1,960 01 Zvolen, Slovak Republic

Настоящият

СЕРТИФИКАТ
потвърждава, че системата за управление на околната среда на фирма ;

ДАНО РЛ ЕООД
ул. Илиенско шосе 2, София, 1220, България

е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта

ISO 14001:2015
По отношение на следните дейности:

« Проектиране и строителство на административни, жилищни, промишлени и 
инфраструктурни обекти, консервация и реставрация на сгради и паметници на културата. 
Инвеститорски контрол по време на строителството.»

Сертифицирани обекти: ул. Илиенско шосе 2, София, 1220, България

На база доклад от сертификационен одит, доклад No 00228/17 е доказано, че системата за
управление напълно отговаря на изискванията на посочения по-горе стандарт.

Сертификат №
Дата на първоначална сертификация: 
Дата на издаване:
Дата на валидност:

S 3177
Този сертификат е валиден само ако е публикуван сред 
валидните сертификати на сайта www.qscert.com

(\М

http://www.qscert.com


QSCert
We cover 

credibility

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentska 52, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic 
Postal address: Е. P. Voljanskeho 1,960 01 Zvolen, Slovak Republic

Настоящият

СЕРТИФИКАТ
потвърждава, че системата за управление на здраве и безопасност при работа на фирма

ДАНО РЛ ЕООД
ул. Илиенско шосе 2, София, 1220, България

е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта

BS OHSAS 18001:2007
По отношение на следните дейности:

« Проектиране и строителство на административни, жилищни, промишлени и 
инфраструктурни обекти, консервация и реставрация на сгради и паметници на културата. 
Инвеститорски контрол по време на строителството.»

Сертифицирани обекти: ул. Илиенско шосе 2, София, 1220, България

На база доклад от сертификационен одит, доклад No 00228/17 е доказано, че системата за 
управление напълно отговаря на изискванията на посочения по-горе стандарт.

Сертификат №
Дата на първоначална сертификация: 
Дата на издаване:
Дата на валидност:

S 3177
Този сертификат е валиден само ако е публикуван сред 
валидните сертификати на сайта www.QScert.com

http://www.QScert.com


О БРА ЗЕЦ  №  7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата Диана ] Цветкова
(гоите имена4)

ЕГН , адрес: i
в качеството си на Управител на «ДАНО РЛ» ЕООД 
ЕИК 202590904
със седалище и адрес на управление гр.София, 1220, ул. «Илиенско шосе» №2

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на 
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район 
„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)” (изписва се 
обособената позиция) предоставям следният списък на всички задължени лица по 
смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

лицата, които представляват участника или 
кандидата са:

Диана 1 Цветкова

лицата, които са членове на управителни и 
надзорни органи на участника или кандидата 
са:

Диана 1 Цветкова

други лица със статут, който им позволява да 
влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на 
този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните 
органи са:

Диана 1 Цветкова

Дата: 25.01.2019г. 
гр. София

Декларатор:
(подпис)
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ОБРАЗЕЦ № 7A

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата, 
регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица

и техните действителни собственици

Подписаният: Диана 1 Цветкова

(три имена)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „ДАНО РЛ“ ЕООД

(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение)

с ЕИК: 202590904, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на 
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район 
„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)” (изписва се 
обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/He е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/He е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Съм/He съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 4

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т .______от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

11



Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата: 25.01.2019г. 

ДЕКЛАРА ТОР:
is

>

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
iy ~ \  при спазване на изречение първо от поясненията.

„ Свързани лица ", са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон:

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за 
финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни 
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален 
закон;
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О БРАЗЕЦ  №  6Б

«ДАНО РЛ» ЕООД

( наименование на участника )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 по 
обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.

•-> (изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да 
изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Обща стойност на поръчката, без ДДС: 5 800,00 лв.

(словом) лв.: Пет хиляди и осемстотин лева

Обща стойност на поръчката с ДДС: 6 960,00 лв.

(словом) лв.: Шест хиляди деветстотин и шестдесет лева

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на
договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата: 28.01.2019г.
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