
1. Предварително обявление за обществена поръчка. 

2. Обявление за обществена поръчка. 

3. Информация за сключен договор. 

4. Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП. 

5. Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП.

6. Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП. 

7. Обявление за система за предварителен подбор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП. 

8. Съобщение за публикуване на предварително обявление на профил на купувача. 

9. Опростено обявление за обществена поръчка в рамките на динамична система за доставки. 

10. Обявление за конкурс за проект. 

11. Информация за проведен конкурс за проект. 

12. Обявление за малка обществена поръчка. 

13. Информация за сключен договор за малка обществена поръчка. 

14. Обявление за конкурс за проект по НВМОП. 

15. Информация за проведен конкурс за проект по НВМОП. 

16. Решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване на срокове.

17. Решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти.

18. Решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в диалог/договаряне.

19. Информация за удължаване/прекратяване на динамична система за доставки и за промяна в стойността на договор. 

20. Информация  за постъпили през предходния месец жалби по чл.120 от ЗОП.

21. Обобщена информация за малки обществени поръчки по чл. 2 от НВМОП.

22. Декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за член/консултант на комисия.

23. Заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка/конкурс за проект.

24. Искане на комисия за представяне на обосновка на предложената цена.

СПИСЪК НА ОБРАЗЦИТЕ КЪМ НАРЪЧНИКА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



25. Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на получени оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка.

26. Доклад от дейността на комисия за провеждане на договаряне в процедура на договаряне със/без обявление.

27. Доклад от дейността на комисия за провеждане на диалог в процедура състезателен диалог.

28. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка.

29. Решение за определяне на нов изпълнител на обществена поръчка.

30. Протокол от дейността на комисия по извършване на предварителен подбор.

31. Покана за представяне на оферта в ограничена процедура.

32. Покана за представяне на оферта в процедура състезателен диалог.

33. Покана за участие в договаряне в процедура на договаряне с обявление.

34. Покана за участие в процедура на договаряне без обявление.

35. Покана за участие в диалог в процедура състезателен диалог.

36. Декларация от член на жури по чл. 99, ал. 2 от ЗОП.

37. Декларация от длъжностно лице по чл. 100, ал. 2 от ЗОП.

38. Решение за класиране на участниците в конкурс за проект по ЗОП.

39. Декларация за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП за член/консултант на комисия.

40. Заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка/конкурс за
проект.

41. Протокол от дейността на комисия по разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на
малка обществена поръчка.

42. Доклад от дейността на комисия, назначена за провеждане на договаряне в процедура на договаряне с покана.

43. Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на малка обществена поръчка.

44. Протокол от дейността на комисияпо провеждане на публичен търг.

45. Декларация от член на жури по чл. 62, ал. 2 от НВМОП.

46. Декларация от длъжностно лице по чл. 63, ал. 2 от НВМОП.

47. Решение за класиране на участниците в конкурс за проект по НВМОП.

48. Декларации по чл. 47 от ЗОП.

49. Примерна методика за оценка на офертите.

50. Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.


