
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

До 

ДГ “РАЙНА КНЯГИНЯ” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, 

ул. „Стефан Финджеков” №1 

 

 

О Ф Е Р Т А 

за изпълнение предмета на поръчката 

 

Наименование на 

поръчката: 

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА НУЖДИТЕ 

НА ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

обществената поръчка, удостоверявам и потвърждавам, чe представлявания от мен участник 

отговаря на изискванията  и условията, посочени  в документацията за участие. 

1. Основният предмет на дейност на представлявания от мен участник е : 

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

2. Доказателствата за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение 

на поръчката са оформени съгласно изискванията на Възложителят в документацията на 

обществената поръчка 

3. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката, включва всички преки и косвени 

разходи, необходими за нейното изпълнение.  

4. Заявявам, че при изпълнението на поръчката ще използваме/ няма да използваме 

подизпълнител, който ще участва за ……… % от стойността на обществена поръчка. 

Идентификация: ……………………..…..................... 

5. Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 90 

/деведесет./ календарни дни, считано от крайния срок за предаване на офертите.  

 

 

 

 

Наименование на Участника: 

 

Правно организационна форма на  

участника  

 

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  



При искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, посоченият срок може да бъде удължен до 

сключването на договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или до прекратяване на процедурата. 

6.За изпълнението на настоящата поръчка приемаме:  

6.1. Да доставяме всички видове хранителни продукти, описани в Техническата спецификация 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружени с документи, удостоверяващи производителя, качество и 

количество, срок на годност и други изискуеми данни за всеки доставян продукт съгласно 

приложимите санитарно – хигиенни изисквания, действащото българско законодателство и 

изискванията на възложителя по настоящата поръчка.  

!!!Прилагам образци на документи, удостоверяващи произхода на храната, 

6.2. Срок за изпълнение на доставка по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - .................................. часа 

от получаване на заявката . 

6.3. Срок за отстраняване на рекламации - .......................................... часа от установяване на 

дефекта от възложителя и изпълнителя . 

 

 

Дата: …...............2018 г.    

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

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

 (име и Фамилия)                            (длъжност на представляващия Участника)             

/подпис и печат/ 

 


