
 

Образец №1 

 

 

ДО 

УПРАВИТЕЛЯ  

НА „МЦ-ІІ-БУРГАС“ЕООД 

 

ОФЕРТА 

в процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на допълнително 

възникнали ремонтни дейности на покрива на сградата на 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД, гр.Бургас” 

Административни сведения 
Наименование на участника: 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация, в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участника е установен) – когато е приложимо 
Седалище и адрес на управление: 

Адрес за кореспонденция: 

Телефон: 

Факс: 

Е-mail адрес: 

 

 

Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка: 

IBAN 

BIC 

Титуляр на сметка 
 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 
 

Лица, представляващи участника по учредителен акт/договор за обединение/: 
(ако лицата са повече от едно се посочват всички лица и съответните данни за тях) 

Трите имена, ЕГН, лична карта № , адрес: 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно от следните лица: 
(описва се начина на представляване на участника) 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура чрез събиране на оферти с 

обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: : “Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни 

дейности на покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-

Бургас“ЕООД, гр.Бургас” 

 



1. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в указанията за 

участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде 

възложена. 

2. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители, поръчката ще бъде изпълнена в 

пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и 

действащото законодателство. 

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да използваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

3.1. .................……………………… 

3.2. ..................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял 

от стойността на обществената поръчка в %) 

 

4.    В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се 

задължаваме, че при подписването на договора ще изпълним задължението си по чл. 67, 

ал. 6 от ЗОП.  

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Опис на документите – свободен текст; 

2. Оферта – Образец № 1-оригинал; 

3. Декларация по чл. 97,ал.5 от ППЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - 

Образец № 2 - оригинал. 

4. Декларация по чл. 97,ал.5 от ППЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5  от ЗОП- 

Образец № 3- оригинал. 

5. Декларация по чл.55, ал.1 от ЗОП - Образец № 4 – оригинал 

6. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 11 – оригинал 

7. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (в случай ,че е 

приложимо); 
а)по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

8. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на участник - 

обединение, което не е юридическо лице (в случай, че е приложимо). 

9. Декларация по чл.66,ал.1 от ЗОП за ползване на подизпълнители- Образец № 5-оригинал 

10. Декларация за съгласието на подизпълнител – Приложение № 6-оригинал 

 

Техническо предложение,съдържащо: 

11. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

12. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – Образец № 14-оригинал 

13. Декларация по чл.39, ал.1, т.“в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект 

на договор-  Образец № 8-оригинал 

14. Декларация по чл.39, ал.1, т.“г“ от ППЗОП за валидност на офертата- Образец № 9-

оригинал 

15. Декларация по чл.39, ал.1, т.“д“ от ППЗОП за за спазени задължения, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 10-оригинал 



16. Списък на извършените строителства – Образец № 7-оригинал 

17. Списък на персонала– Образец № 12-оригинал 

18. Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по 

Образец №13-оригинал 

 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“- в отделна непрозрачна опаковка,съдържаща: 

19. Ценово предложение – Образец № 15 – оригинал 

 

 

Дата: 

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 

______________________ (име и фамилия) 

 

______________________ (дата) 

 

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника) 

 

______________________ (наименование на участника) 

 


