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                                                                                         Приложение №1  
        към публичната покана 
 
 
          

                                                         ДО  
                                  МБАЛ РАКОВСКИ    

ГРАД РАКОВСКИ 4150, 
УЛ.”МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ” № 1 

                                                       
 

О Ф Е Р Т А 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 
ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ: 

 
„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции” 

 
 

       Данни за участника:                  
Участник 

 - наименование и правно-
организационна форма. 
 
 
- седалище и адрес на 
управление 
 
- ЕИК  
 
-Представляван/о от  /име и 
длъжност по регистрация/ 

 

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

  
Данни за комуникация по поръчката: 

Точен адрес за 

кореспонденция  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

Други  
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УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 След като се запознахме с публичната покана, публикувана в сайта на Агенцията по 
обществени поръчки и профила на купувача с интернет адрес www.mbal-rakovski.hit.bg и 
приложенията към нея, с настоящата оферта  заявяваме участието си в обществената 
поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции” за 
следната/ите обособена/и позиция/и: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ……………………………........…………………………… 
.............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ……………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ………………………………………………………………  
.............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ……………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ……………………………………………………………… 
............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ……………………………………………………………… 
............................................................................................................................................. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................. 
 

     (посочват се номерата и имената на тези обособени позиции, за които 
участникът  участва) 
 
 І. Декларираме, че сме запознати с Изискванията за изпълнение на обществената 
поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции”, 
съставляващи Приложение № 3 към публичната покана, проекта на договора и 
спецификациите на обособените позиции. Приемаме да изпълним всички задължения, 
произтичащи от обявените условия, както и да спазваме стриктно действащата нормативна 
уредба, приложима към предмета на поръчката (предмета на обособената/ите 
позиция/ции), за която/които подаваме оферта. 

ІІ. Предлагаме изпълнение на поръчката по горепосочената/ите обособена/и 
позиция/и, съгласно Ценови предложения за посочените обособени позиции, 
представляващи приложения към офертата. 
 
 ІІІ. Валидността на офертата ни е до датата на сключване на договора. 

ІV. Заявяваме, че в случай, че бъдем избрани за Изпълнител, при подписване на 
договора ще представим необходимите документи от съответните компетентни органи, за 
удостоверяване липсата  на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
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Приложения към офертата: 
 1. Декларация за приемане условията на проекто-договора-Приложение № 1.  
 2. Ценови предложения за посочените обособени позиции по образец. 
   

 
 

Печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника  

 

№ и дата на пълномощното (в 

случай на  упълномощаване) 

 

 


