


Приложение №2 
/образец на техническо предложение/ 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на участника/ 

 
 

ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
       УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ” 

№1, БЛОК 31 
           1700 – СОФИЯ 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  

по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП с предмет: 
„Изпомпване на отпадни води от изгребваема септична яма” 
За обособена позиция „….………………………………………… 
………………………………………………………………..………” 

 
   
 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 
 В отговор на публикувана от Вас публична покана за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: „Изпомпване на отпадни води от изгребваема септична яма”, Ви 
представяме нашето техническо предложение за изпълнение,като декларираме, че: 
  

1.Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на 
Техническите изисквания /Приложение №1/ към поканата на възложителя. 

2. Приемам/е да изпълня/им услугата по предмета на поръчката за срок от две 
години от датата на сключване на договора. 

3. Предлагам/е да изпълня/им услугата по предмета на поръчката, в съответствие с 
изискванията на Техническите изисквания /Приложение №1/ на възложителя, за обособена 
позиция: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……., както следва: 
…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 

  4. Настоящата оферта е валидна за срок от ….. дни /не по-малко от 60 /шестдесет/ 
календарни дни/, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

   
 
 Дата: ..... / ….. /2012г.     Подпис и печат: ………………… 
                /длъжност и име/ 
 
  

Забележка: Участникът задължително представя подробно описание на дейностите и 
организацията на работа, които възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката по 
желаната обособена позиция, съгласно Техническите изисквания /Приложение №1/, като 
следва да декларира техническото и ресурсно обезпечаване изпълнението на услугата.  



                      Приложение №3 

 

 

 

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Фирма /наименование/ на участника :  

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

2. Седалище и адрес на управление : 

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

ЕИК по Търговския регистър: ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

5. Обслужваща банка .......................................................................................................... 

сметка №...................................................................................................................................... 

Титуляр на сметката ................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Дата: ..... / 06/ 2012г.               Подпис и печат : ........................... 

                 /длъжност и име/ 

 



Приложение №4 
                    /образец на ценово предложение/ 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на участника/ 

 
 
 

ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
       УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ” 

№1, БЛОК 31 
           1700 – СОФИЯ 

 
 

  
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
   
 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 

След като се запознах /-ме  с публикуваната публична покана на Портала на 
обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки и достъпните на профила на 
купувача на интернет адреса на възложителя приложения към публичната покана, 
заявявам/е своето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Изпомпване на отпадни води от изгребваема септична яма” за обособена позиция:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Предлагам/-е  единична цена за изпълнение на услугата в размер на ………………………..  
/………………………………………….……../ лв. без включен ДДС за 1 куб. метър. 

Така предложената единична цена включва всички разходи, свързани с изпълнение 
на поръчката за обособена позиция:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
съгласно Техническите изисквания  на възложителя - Приложение № 1 към поканата, е 
формирана по следния начин /описва се подробно/ : 

  
 ………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………..…….……
……………………………………………………………………………………..……….……
…………………………………………………………………………………..………….……
   

 
 Дата: ..... / ….. /2012г.               Подпис и печат: ………………… 
                 /длъжност и име/ 
  
 
 
 Забележка: Описват се само дейностите свързани с изпълнението на конкретно избраната  позиция. 
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