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Образец 
Приложение № 1 

До:     
Община Смолян  
 
 
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: ________________________________________________________________________ 

 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 
за 

участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за 
„СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: : 

„Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град 
Смолян”. 

 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
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След като проучихме публичната покана и приложенията към нея с настоящата 
техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на 
обществената поръчка: 
 

1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, 
до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за 
дата на получаване на офертата. 

 
2. Обществената поръчка ще изпълним под ръководството и чрез лицата, поименно 

изброени и с квалификация - в съответствие със списък по образец, съгласно приложение № 
10 от документацията за участие. 

 
3. Промяна на ръководните служители и отговорните за изпълнение на строителните 

работи лица по предходната точка ще извършваме на наш риск относно качеството и срока 
за изпълнение по реда, предвиден в договора за възлагане на обществената поръчка. 

 
4. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълним 

дейностите, предмет на настоящата обществена поръчката, в срок от:  
 

_______________________ календарни дни / словом _______________________________ /,  
считани от датата на сключване на договора за изпълнение, като ще се придържаме 
към разработения от нас Линеен график за изпълнение на дейностите, предмет на 
поръчката. 
 
* Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от участника, но е не повече от 45 
/словом четиридесет и пет/ календарни дни, считани от датата на подписване на 
договора за изпълнение. 
 

5. Предлагаме гаранционен срок, както следва: 
_________________ /словом ______________________________________________ / месецa. 
 
*Забежка: Оферирания от участника гаранционен срок, следва да е не по-малък от 
определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 
от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 
15.08.2003 г./. 

 
6. Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията му, в това число 

предвидените условия и начин на плащане. 
 
7. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще 

сключим договор по приложения към публичната покана образец и в законоустановения 
срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до 
изтичане на срока на договора. 

 
8. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 

изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.  
 
9. Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението съгласно 

Техническите спецификации, условията на финансиране, както и всички документи, 
приложени към публичната покана, и приемаме да изпълним всички задължения, 
произтичащи от обявените условия. 
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10. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени 

от възложителя за изпълнението на поръчката. 
 
 
 Приложение:  

1. Линеен график за изпълнение на поръчката. 
 
 

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


