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Образец приложение № 4 

ДО 

„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД  

гр. СОФИЯ  

ул. “Адам Мицкевич” № 4 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 

От ………………………………………………… (наименование на участника), 

представлявано от .................................................................................... (трите имена на 

законния представител или изрично упълномощеното лице на участника), в качеството си 

на ..............................................................  (посочва се длъжността на представителя на 

участника) 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

След като се запознах(ме) с условията за участие в откритата от Вас процедура по 

реда на ЗОП, възлагана чрез публична покана с предмет: 

„.........................................................................”, аз/ние долуподписаният/те, заявявам/е: 

 

1. Желая(ем) да участвам(е) в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

чрез публична покана с предмет: „..........................................................................................”. 
 

2. Ако нашата оферта бъде приета, ние се задължаваме да изпълним поръчката в 

срок от .....................дни, считано от датата на подписване на договора. 

 

3. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде .............. (.......................) 

календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за 

нас, като тя може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок. 

 

4. Разполагаме с необходимия квалифициран персонал за изпълнение, който има и 

съответния опит, съобразно изискванията на Възложителя посочени в публичната покана, 

а именно: ..................................................................................................(по избор на участника 

могат да се представят и доказателства), като предлагаме следната организация и 

методология за изпълнение на дейностите: 

- посочване на подробно използваните техники и инструменти, с които ще се 

изпълни ангажимента, в .ч. и график на изпълнението; 

- описание на ясен и недвусмислен модел на ангажимента; 

- идентифициране на основните рискове за изпълнението на проекта, както и 

начините за тяхното третиране; 

- обосновка на начина по който ще се осъществи взаимодействието с екипа на 

участника и възложителя; 

- посочване на връзката на часовете за проверка и заверка и тези за допълнителни 

консултации /ако има такива/ и предвидените от участника процедури, които ще бъдат 

извършени; 

- предвидени процедури за анализ на механизма за финансово докладване и 

консолидация на данните на възложителя, разработване на процедури които да гарантират 

анализ и издаване на препоръки за оптимизацията на този механизъм. 

 

5. През последната ................ година сме изпълнили следните договори: 

.....................................................................................(може да се посочат и в табличин вид 

или да се използва образец № 2), като прилагам и изисканите от Възложителя референции; 
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6. Приемам(е) изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на 

поръчката.  

 

7.  В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се 

задължавам(е) да представя(им) не по-късно от деня на сключване на договора гаранция за 

изпълнението му съгласно условията на Възложителя.  

 

8. До подготвянето на официален договор тази оферта, заедно с писменото 

приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор, ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни за срок (не по-малко) от 30 (тридесет) дни.  

 

 

Дата : ....................2014 г.                        Подпис и печат :    ...................................  

                    (длъжност и име) 


