
 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 
 

1. Заявление за участие в публичния търг с тайно наддаване /има готова 

бланка в тръжната документация, попълва се от участника/. 

2. Оферта /участникът вписва предложената от него цена/. 

3. Оригинален платежен документ за закупена тръжна документация. 

4. Бордеро за внесен депозит за участие в търга по банковата сметка на 

училището . /оригинал/. 

5. Личен паспорт /лична карта/ - представя се пред комисията /не се 

прилага към другите документи/. 

6. Нотариално заверено пълномощно, ако кандидатът се представлява от 

пълномощник в конкурса./оригинал/. 

7. Удостоверение за актуално състояние на търговеца./оригинал/. 

8. Удостоверение от Териториалната Дирекция  на Националната агенция 

по приходите за липса или наличие на задължения./оригинал/. 

9. Удостоверение за липса на задължения към Община – Видин от местни 

данъци и такси и от наеми /или други вземания/ и от училището. 

10. Съгласие за участие в търга /пише се собственоръчно, като се посочва, 

че при отказ от участие или не сключване на договор, внесеният 

депозит остава в полза на училището/. 

11. Ценово предложение / поставя се в отделен непрозрачен плик/. 

12. По преценка на кандидата, към документацията могат да се прилагат и 

други документи, доказващи платежоспособността на кандидата, 

неприлагането на тези документи не е основание за изключването на 

участника от търга. 

 Изискванията  по точки 7 не се прилагат за участници - физически лица, които 
нямат качествата на търговец. 

 Когато в заявлението по образец участникът търговец е посочил ЕИК, той може 
и да не представя документите по т. 7 

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат 
легализирани по установения ред. 

 

 

 



 

УКАЗАНИЯ  ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА 

 
1. В публичния търг с тайно наддаване могат да участват индивидуално всички 

физически и юридически лица, упражняващи търговска дейност и представили пред 

тръжната комисия документите, посочени в тръжните книжа. 

 

2.Всеки кандидат е длъжен да представи пред тръжната комисия, напълно 

окомплектована документация за допускане в публичния търг с тайно наддаване. 

 

3.Да се яви на определеното място за провеждане на публичния търг с тайно наддаване 

в посочения ден и час. 

 

4.Кандидатът не може да прави предложение под обявената начална тръжна цена. 

 

5.Офертната цена да е посочена в точни числа и несъотносима към други оферти. 

 

6.Кандидатът следва да представи пред комисията попълнен образец на предложение 

(част от настоящата документация), като последната се подписва лично от участника или 

от упълномощено лице, с оригинален подпис и мокър печат. 

 

7.Когато участникът се представлява от пълномощник, последното се указва изрично в 

заявлението за участие в публичния търг с тайно наддаване и офертата, като 

задължително се представя и нотариално заверено пълномощно. 

 

8.При непредставяне на описаните в документацията за участие реквизити от кандидата, 

както и на поясненията на тръжната документация, същият се отстранява от участие, като 

това обстоятелство се описва в протокол на комисията по надлежния ред. 

 

             П О Я С Н Е Н И Я : 

9.Офертата и придружаващата я документация се подават в канцеларията на СОУ 

”Любен Каравелов”, гр. Видин, завеждат се с входящ номер, дата и час на подаването в 

регистър по реда на тяхното постъпване. 

 

10.Допълнения или изменения в подадените вече оферти не се допускат. 

 

11.В един запечатан плик следва да има само една документация. 

 

12. Офертата се поставя в по-малък бял плик, отделно от останалата документация с 

надпис “Предложена цена” и се вписват наименованието на обекта на търга, 

предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното 

лице. В големия плик се прилагат и всички останали изисквани документи съгласно 

тръжната документация. 

 

13.Заявления за допускане до публичния търг с тайно наддаване, необходимите 

документи и малкия плик с офертата се поставят в голям запечатан бял непрозрачен плик 

с надпис, оформен по следния начин: 
 

ДО  ДИРЕКТОРА НА СОУ                                                                   “КОНФИДЕНЦИАЛНО” 

  

“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ВИДИН  

 

Името на участника и цялостно наименование на обекта на търга.                                    


