
Образец № 2 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„.............................................”(изписва се предмета на поръчката),  

 

От ………………………………………………………………………………………. 

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 

(когато е приложимо): …………………………………………… представлявано от 

……………………………………………………………………… (трите имена) 

в качеството му на ……………………………………………………………… 

(длъжност) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме и проучихме документацията с настоящото Техническо 

предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената 

поръчка с горецитирания предмет: 

I. След запознаване с всички документи и образци от документацията в 

настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, 

удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на 

изискванията и условията, посочени в нея. 

II. Потвърждаваме, че ще изпълним обществената поръчка в сроковете и при 

условията, определени от Възложителя в настоящата документация и посочени в проекта на 

договора. 

III. Декларираме, че ще изпълним доставката на материали и елементи в 

количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в 

съответствие с нормативните изисквания. Изпълнението на обществената поръчка ще 

извършим при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания 

на „Технически спецификации“, наредбите и всички други нормативни документи, 

приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в документацията за 

обществената поръчка и приложенията към нея. 

IV. Декларирам, че съм запознат/а с проекта на договор за възлагане на 

обществената поръчка с горецитирания предмет, поставените в него условия, приемам ги 

без възражения и в случай, че представляваният от мен участник бъде избран за 

изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на 

обществената поръчка изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за 

обществената поръчка, в законоустановения срок. 

V. С подаване на настоящото предложение декларирам, че сме съгласни валидността 

на нашата оферта да бъде ………. (……………..) месеца, считано от крайния срок за 

получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. 

VI. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд. 

VII.  За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагаме: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника
1
; 

                                                           
1
 Текстът на буква „а“ се заличава, в случай че офертата се подава от законния представител на 

участника. 



б) предложение за изпълнение на поръчката, разработено в съответствие с 

указанията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка и 

Приложение № 2 – Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП; 

в) линеен график за изпълнение на примерното задание; 

в) друга информация по наша преценка (когато е приложимо)
2
. 

 

 

Дата 

 

..................../ ....................../ ......................... 

 

Име и фамилия 

 

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

 

Подпис на лицето (и печат) 

(законен представител на 

участника или от надлежно 

упълномощено лице) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2
 Текстът на буква „в“ се заличава, в случай че участник не представя друга информация. 


