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ДО  

„ФИШ ЕКСПРЕС” ЕООД  
гр. Пловдив, бул. „Марица” 38, партер 
 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ- ВиК 

СЪОРЪЖЕНИЕ УТАИТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ” В УПИ 36.340. местност "АЛЧАКА", землището на с. 

КОСТИЕВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ 
(наименование на предмета на процедурата) 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок. 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за 

определяне на изпълнител с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ- ВиК СЪОРЪЖЕНИЕ УТАИТЕЛ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ” 

В УПИ 36.340. местност "АЛЧАКА", землището на с. КОСТИЕВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ 
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Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

 Срокът за изпълнение на предмета на публичната покана започва да тече от  

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се 

срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предложението подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените 

от възложителя условия. Предложение, което не отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания не се допуска до оценяване и води до отстраняване на 

участника. Участниците задължително следва да спазват наименованията и номерацията на 

настоящия образец. 

Настоящото предложение за изпълнение следва да се изготви от участниците в свободен 

текст, който задължително трябва да съдържа описаното по-долу съдържание в съответствие 

с индивидуалните указания за всяка една точка и отразените в тях елементи. 

 

РАЗДЕЛ I:  Предложение за изпълнение 

 

I.1) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ (Участникът следва да разработи предложение за 

изпълнение на поръчката при спазване структура показваща вида на нивата на 

подчиненост на съответните етапи на изпълнение и обхваща всички дейности предмет на 

поръчката.  

 

I.2) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ  (Участниците посочват членовете на екипа и тяхната 

квалификация, предлагат организация на работата му, посочват как се разпределят 

отговорностите и дейностите между членовете му. Посочват се начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената работа.) 
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I.3)  МЕРКИ НА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ГРАНТИРАЩИ КАЧЕСТВЕНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи и посочи съответните 

мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да 

се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочването на допълнителни 

дейности, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано , че тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката ще донесат 

допълнително точки при оценяване на предложението съгласно методика за оценка по 

настоящата процедура). 

 

I.4) МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи и посочи съответните 

мерки по опазване на околната среда)  

 

РАЗДЕЛ II  Гаранционен срок 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:Участникът следва да предложи гаранционен срок не по-

кратък от предвидения в чл.20 ал.4, т.4 от НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 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  и не по-дълъг от 180 

/сто и осемдесет/ месеца, който ще се смята за нереалистичен.  
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

Съгласно приложение КСС – по образец /неразделна част от настоящата оферта/ 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: 

 

Плащането следва да се извърши съгласно конкретните условия в договора: 

 

 

- Авансово плащане– в размер на 35% (тридесет и пет процента) от стойността на 

договора – в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на договор и 

издаване на фактура от страна на Изпълнителя; 

 

- Балансово плащане: 65% (шесдесет и пет процента) от стойността на договора - в  

срок до 20 (двадесет) работни дни след изпълнение на предмета на договора, издаване 

на Констативен акт, за приемане на всички извършени СМР, съгласно договора и 

издаване на фактура от Изпълнителя. 

 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г.; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (в съответствие с 

изискваните в публичната покана); 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (в съответствие с 

изискваните в публичната покана); 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


