Приложение №1
към пълното описание на обекта на поръчката

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:

Доставка на манометри

Идент. номер на обявлението:
№

090-070

Описание на продуктите и услугите

Единица
мярка

К-во

Задължителни
дейности от кандидата

1

Манометри за измерване налягането на
природен газ 0-10 бар.
Ф160 с долно присъединяване, М20 х 1,5.
Устойчив на вибрации. Работна температура на
околната среда до +50°С. Клас на точност 1,6. Да
са одобрен тип средства за измерване и да са
преминали първоначална метрологична
проверка.

бр

50 Доставка

2

Манометри за измерване налягането на
природен газ 0-16 бар.
Ф160 с долно присъединяване, М20 х 1,5.
Устойчив на вибрации. Работна температура на
околната среда до +50°С. Клас на точност 1,6. Да
са одобрен тип средства за измерване и да са
преминали първоначална метрологична
проверка.

бр

30 Доставка

3

Манометри за измерване налягането на
природен газ 0-25 бар.
Ф160 с долно присъединяване, М20 х 1,5.
Устойчив на вибрации. Работна температура на
околната среда до +50°С. Клас на точност 1,6. Да
са одобрен тип средства за измерване и да са
преминали първоначална метрологична
проверка.

бр

10 Доставка

4

Манометри за измерване налягането на
природен газ 0-60 бар.
Ф160 с долно присъединяване, М20 х 1,5.
Устойчив на вибрации. Работна температура на
околната среда до +50°С. Клас на точност 1,6. Да
са одобрен тип средства за измерване и да са
преминали първоначална метрологична
проверка.

бр

150 Доставка

5

Манометри за измерване налягането на
природен газ 0-10 бар.
Ф100 с долно присъединяване, М20 х 1,5.
Устойчив на вибрации. Работна температура на
околната среда до +50°С. Клас на точност 1,6. Да
са одобрен тип средства за измерване и да са
преминали първоначална метрологична
проверка.

бр

30 Доставка

6

Манометри за измерване налягането на
природен газ 0-16 бар.
Ф100 с долно присъединяване, М20 х 1,5.
Устойчив на вибрации. Работна температура на
околната среда до +50°С. Клас на точност 1,6. Да
са одобрен тип средства за измерване и да са
преминали първоначална метрологична
проверка.

бр

10 Доставка

7

Манометри за измерване налягането на
природен газ 0-60 бар.
Ф100 с долно присъединяване, М20 х 1,5.
Устойчив на вибрации. Работна температура на
околната среда до +50°С. Клас на точност 1,6. Да
са одобрен тип средства за измерване и да са
преминали първоначална метрологична
проверка.

бр

60 Доставка

Забележка

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната __________________________________________________
с лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________

(съгласно

пояснение

**

от

декларацията)

на

____________________________ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със
седалище

и

адрес

на

управление:

___________________________________________________________________________

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)

Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от
Наказателния кодекс;
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния
кодекс;
д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния
кодекс.
2. Участникът/кандидатът/подизпълнителят, когото
(вярното се подчертава)
представлявам, не е обявен в несъстоятелност;
3. Участникът/кандидатът/подизпълнителят), когото представлявам, не е в
(вярното се подчертава)
производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;

Приложение 2

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

Декларатор:

Забележка:
*

В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това
обстоятелство в настоящата декларация.
**
Лицата
с
право
да
управляват
и
представляват
участника/кандидата/подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата
декларация.
***
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и
в превод.

Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с лична
карта

№

________________________,

___________________

с

ЕГН

_________________________

издадена

на

______________________

____________________________,
(съгласно

пояснение

*

в

от

качеството

ми

декларацията)

от
на
на

____________________________ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със
седалище

и

адрес

на

управление:

____________________________________________________________________________

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена поръчка с

(вярното се подчертава)
обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от
обявлението/поканата)
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Като член на управителен орган, съответно член на контролен орган или
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, не съм свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
с___________________________ (посочете наименованието на Възложителя) или със
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
___________________ г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка:
* Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените
поръчки се попълва от всички членове на управителни и контролни органи на участника, в
това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист
или търговски пълномощник, като се декларира липсата или наличието на съответните
обстоятелства, а именно дали са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна
длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл.
21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
.
**
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

