Процедура по реда на Глава Осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
,,Избор на изпълнител за „ Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната
среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище 2014”

ОБРАЗЕЦ № 1
УЧАСТНИК: …………………………………………………………………….................…
Седалище и адрес на управление: ………………………………………………................
Тел: …………………………./Факс: ………........………/Е-mail: ……………….................
ЕИК/Булстат: ……………………………………………………………………....................
Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………..................
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4, т.1 по реда на глава
VIII„а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за
обществените поръчки (ЗОП)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена
поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Извършване строително монтажни
работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр.
Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище - 2014”
Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в
обявената от Вас обществена поръчка. 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 законоустановения
срок.
Декларирам/ме, че ако нашата оферта бъде приета, ние ще изпълним услугите
предмет на поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации, в срока и
при условията на проекто- договора.
Декларирам/ме, че за изпълнението на тази поръчка разполагам/ме с необходимия
екип.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да
представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от договорената
стойност без ДДС.
Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени
от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1
от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, издадени не
по – рано от един месец преди датата на сключване на договора, в оригинал или
нотариално заверени копия.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90
(деветдесет) календарни дни от датата, която е посочена в публичната покана за дата
на получаване на офертата.
При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на
следните подизпълнители:
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Наименование на
подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще
извършва

Размер на участието на
подизпълнителя в
в%

В случай, че се използват подизпълнители се представя заверено от участника
копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК),
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лицe или едноличен търговец; когато участникът е юридическо лицe или едноличен
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата,
представляващи неразделна част от нея.
……………………г.
(дата на подписване)
Име и презиме и длъжност : …………………………………………………………………..
ПОДПИС И ПЕЧАТ …………………………
Име на лицето упълномощено да подпише офертата в случай на упълномощаване
…………………………………………………………………………………………….
Описване на документа за упълномощаване в случай на упълномощаване
……………………………………………………………………………………………..

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.

