
ОБРАЗЕЦ № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

за участие в обществена поръчка с предмет: 

 

“ Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД” 

 
 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящото предложение е подадено от: 

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

(наименование на участника /фирмата/) 

 

и подписано от:................................................................................................................................................. 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството на:................................................................................................................................................. 

(длъжност) 

 

законен /или упълномощен/ представител на участника. В случай, че предложението е подписано 

от упълномощено лице, към документите в офертата се прилага и нотариално заверено 

пълномощно. 

 

ІІ.  АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес:............................................................................................................................................................. 

(пощенски код, град, община, квартал, улица,  №, бл., ап.) 

телефон №..................................    факс  № ...................................  e-mail: ................................................... 

 

2. Лице за контакти .......................................................................................................................................... 

Длъжност ........................................................................... лична карта № ..................................................... 

Издадена на ......................................................от ............................................................................................ 

Телефон/факс:........................................................................................................................................... 

 

3.Обслужваща банка: ....................................................................................................................................... 

Банкова сметка: 

IBAN....................................................................................................      ВIС ................................................. 

Титуляр на сметката.......................................................................................................................... 

 

 Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на 

дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, съгласно Техническата спецификация, при 

условията, обявени в настоящата публична покана и приети от нас. 

Условията и поетите задължения в настоящото предложение са валидни за срок 90 /деветдесет/ 

календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 

Срок на доставка до 72 /седемдесет и два/ часа, след подаване на заявка. 

Срок на отложено плащане: 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на фактура за 

извършените доставки. Цените няма да бъдат изменяни през целия договорен период, освен при 

наличието на законова предпоставка.  

Предлагаме цени, съгласно приложеното ценово предложение, съгласно изискванията на 

публичната покана. Предлаганите цени са крайни, вкл. всички разходи и дължими данъци. 



 Заявяваме, че сме запознати с текста на проектодоговора от публичната покана и приемаме 

неговите условия. 

 В случай на приемане на нашата оферта, ние ще Ви представим преди подписването на договора: 

 -  гаранция за изпълнение под формата на парична или банкова гаранция в размер на 3 % /три 

процента/ от стойността на договора; 

- съответните удостоверения от компетентните органи по чл. 47, ал. 1, т. 1 и Декларации за липса 
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. 

 
 

 

Дата …………2016 год.       УЧАСТНИК……………………… 

 (подпис и печат) 

 

 
 


