
 

ОФЕРТА 
 

 

ДО VІ СУ „Отец Паисий“, Монтана 

 

 

Уважаема Госпожо директор, 

 

След като се запознах с условията за възлагане на обществената поръчка с предмет: 

”Доставка на топлинна енергия за нуждите на VІ СУ „ Отец  Паисий” гр. Монтана” 

 Удостоверявам, че отговарям на изискванията и условията, посочени в документацията 

за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, за да бъда допуснат до 

оценяване: 

1. Представляваният от мен търговец е вписан в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията с ЕИК ________________ или по фирмено дело № ___________/____________ по 

описа на Окръжен съд ____________________ и съществува от ___________ години. 

2. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ____________________подизпълнители. 

 3. Заявяваме, че сме запознати с изискванията към изпълнението на поръчката, условията 

на финансиране, вида на услугите и произтичащи от тях задължения, дейности и поддейности, в 

резултат на което се ангажираме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените 

условия в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство, 

поставените изисквания и условия в документацията за участие и техническите спецификации. 

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

предвидените условия и начин на плащане. 

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим 

договор по приложения към поканата образец и в законоустановения срок. За сключване на 

договор ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата 

на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелства по чл.47, 

ал.5 от ЗОП. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата 

до изтичане на срока на договора. 

6. С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от . . . . . .  дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

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

изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя.  

8. Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи по Закона за 

обществените поръчки и утвърдените от Вас условия за участие.  

 

 

 

 

 

 

Име: .............................................................................. 

Длъжност: ................................…................................            ......…………………… 

                    подпис и печат на фирмата       

 

 


