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Образец
Приложение № 1
До:
Кмета на община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 51
ОТ:
_______________________________________________________________________________,
/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: ______________________________________________
регистриран ___________________________________________________________________ ,
/данни за регистрация на участника/
ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава _________________________ ,

представляван от _______________________________________________________________ ,
/трите имена/
в качеството му на ______________________________________________________________ ,
/длъжност или друго качество/
регистрация по ДДС _____________________________________________________________,
/данни за регистрация по ДДС на участника/
адрес за кореспонденция _________________________________________________________,

телeфон за контакт: ___________ , факс: _____________, електронна поща: _____________ ,
Банкова сметка:
IBAN ______________________________________ , BIC код на банката ________________ ,

Банка: ________________________________________________________________________

ОФЕРТА
за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга” с предмет:
„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на
територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за
оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година”
която оферта е по отношение на следните обособени позиции:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Забележка: участникът посочва само тази/тези обособена/и позиция/и, за която/които участва и
за която/които се отнася офертата му.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и
условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без
възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение и същото да бъде валидно за срок
от 180 / словом сто и осемдесет / календарни дни след датата, определена за краен срок за получаване
на офертите.
Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от
нея „Техническа оферта” и „Ценова оферта” по всяка обособена позиция, за която участваме.
Приемаме, в случай че нашето предложение бъде класирано и бъдем определени за
изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма
съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото
изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.
Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената
поръчка е _______________________________________ [посочване на трите имена], в качеството му
на ________________________________ [посочване на качеството на лицето с представителна
власт - управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето
се удостоверява с ________________________ [посочване на документа], който е приложен към тази
оферта.
При изпълнение на поръчката [ще използвам / няма да използвам]1 подизпълнители.
Подизпълнителите2, които ще използвам при изпълнение на поръчката, видовете работи или
дейностите, които ще извършват, както и делът на тяхното участие (процент от общия обем на
договора) са, както следва:

1

Оставя се приложимото.
Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение
на поръчката.
2

№ Наименование

Видове работи
или други
ЕИК/БУЛСТАТ дейности,
които ще
изпълнява

Дял на
участието в
обществената
поръчка
(процент от
общия обем на
договора)

1.
Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по
т. 8.1 от раздел III от указанията към участниците, неразделна част от документацията за участие в
обществената поръчка.

[дата]
ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

