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ОБРАЗЕЦ № 2 

 

        ДО  

ФОНДАЦИЯ „ВИА ПОНТИКА“  

 

 

О Ф Е Р Т А  

 

ОТ:_________________________________________________________________  

(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с 

предмет:  

 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ И 

МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА 

ЗОНА (БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ)“ с две обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1 “Идентифициране на горещите точки на замърсяването с 

твърди морски отпадъци в целевата територия” 

Обособена позиция 2 „Модел на водни потоци и разпределение на твърдите 

отпадъци в целевата територия“ 

 (наименование на предмета на процедурата и обособената позиция, зачертайте 

излишното, ако е приложимо) 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _____________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ______________________  

ЕИК /Булстат/ Идент. номер: _____________________________, представлявано от 

_______________, в качеството му на ___________________________________.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  



 

Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – 

RedMarLitter, референтен номер: 552, Договор № 91173/08.08.2018, по приоритет 2.2 „Повишаване на осведомеността и 

съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци” на СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски 

инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020”. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския 

съюз. Съдържанието на този документ е отговорност само на Фондация "Виа Понтика" и не отразява позицията на Европейския 

съюз. 

 
 

2 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет: 

 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ И 

МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА 

ЗОНА (БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ)“ с две обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1 “Идентифициране на горещите точки на замърсяването с 

твърди морски отпадъци в целевата територия” 

Обособена позиция 2 „Модел на водни потоци и разпределение на твърдите 

отпадъци в целевата територия“ 

(наименование на предмета на процедурата и обособената позиция - зачертайте 

излишното, ако е приложимо) 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. 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 нормативно установения срок.  

 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата 

______________________подизпълнители.  

ще ползваме/няма да ползваме  

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

(не по-късно от 30.04.2020 г.) 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).  
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

С ПРЕДМЕТ1 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ И 

МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА 

ЗОНА (БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ)“ с две обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1 “Идентифициране на горещите точки на замърсяването с 

твърди морски отпадъци в целевата територия” 

Обособена позиция 2 „Модел на водни потоци и разпределение на твърдите 

отпадъци в целевата територия“ 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ……………………… 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената 

публична покана, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, 

че ги приемаме. С настоящото правим следните обвързващи предложения за 

изпълнение на поръчката: 

1. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним възложените ни видове дейности 

качествено, в обема и със съдържанието, съгласно законовите изисквания и 

техническите спецификации и настоящото предложение.  

2. Декларираме, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на 

горепосочената поръчка, в това число с Техническата спецификация и всички 

документи съставляващи неразделна част от договора, приемаме ги без 

                                                           

1
Указание за участниците: настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от 

участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в свободен текст, който задължително трябва да 

съдържа описаното по-долу съдържание и отразените в него задължителни елементи. Предложението подлежи 

на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя изисквания.  
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възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в 

законно установения срок и ще изпълним обекта на публичната покана, 

съгласно Договора и Техническата спецификация. 

3. Офертата на представлявания от мен участник в публичната процедура (в 

пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), 

съставлява правно валидно предложение за изпълнение на поръчката, 

обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането 6 (шест) 

месеца, считано от датата, която е посочена в публичната покана за краен 

срок за получаване на офертата. 

4. При изготвяне на офертата и при изпълнението, ако бъдем определени за 

изпълнител, ще спазваме задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, равенство и недискриминация, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и са приложими към 

естеството на изпълняваните дейности. 

5. Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не 

разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на 

нас и/или на наши служители във връзка с изпълнението на договора, 

включително след изпълнението му или при прекратяването му. 

 

За обезпечаване на авансовото плащане, при издаване на фактура за авансово 

плащане се задължаваме да представим гаранция, която обезпечава целия размер 

на авансовото плащане. 

Неразделна част от това техническо предложение е:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с критериите за 

възлагане; 

2. Списък на лицата, които ще изпълняват поръчката и доказателства за наличие на 

изисканите в поканата компетенции и опит. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

ДАТА: _____________ г.    ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________  

      ___________________________________________  

(име и фамилия)  
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      ___________________________________________  

   (длъжност на представляващия кандидата) 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

С ПРЕДМЕТ2 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ И 

МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА 

ЗОНА (БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ)“ с две обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1 “Идентифициране на горещите точки на замърсяването с 

твърди морски отпадъци в целевата територия” 

Обособена позиция 2 „Модел на водни потоци и разпределение на твърдите 

отпадъци в целевата територия“ 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ……………………… 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на 

горепосочената обществена поръчка. 

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази поръчка с публична покана, 

съобразно условията на документацията за участие, както следва: 

 ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата поръчка с публична покана е …………………… 

/…………………………… - словом/  лв. без ДДС, съответно…………………… /…………………………… - 

словом/ лв. с ДДС; 

                                                           
2
Указание за участниците: настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от 

участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в свободен текст, който задължително трябва да 

съдържа описаното по-долу съдържание и отразените в него задължителни елементи. Предложението подлежи 

на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя изисквания.  
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При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи.  

 

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, 

необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на 

публичната покана. 

3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за 

изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, 

залегнали в договора.  

5. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите 

залегнали в договора, като всички наши действия подлежат на проверка и 

съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи. 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:  

 

2.1 Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата 

(Образец 1). 

2.2 Оферта, съдържаща техническо и ценово предложение за изпълнение на 

поръчката (Образец 2). 

2.3 Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; (Образец 3) 

2.4 Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №160/01.07.2016 г. (Образец 4). 

2.5 Административни сведения, в оригинал (Образец 5). 

2.6 Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще 

ползва подизпълнители), в оригинал (Образец 6) 

2.7 Декларация от обединение, в оригинал (Образец 7) 

2.8 В случай, че кандидатът е обединение, посочените документи по т.1 и т.2 се 

подават от всеки от членовете на обединението. За обединения, които не са 

юридически лица, следва да се представят/приложат към офертата Договор за 

обединение, съдържащ информация на лицето, което ще представлява 
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обединението, както и за разпределение на ангажиментите, предмет на 

процедурата. В случай, че кандидатът–обединение не е вписан в регистър БУЛСТАТ 

към момента на представяне на офертата си и бъде избран за изпълнител, 

обединението следва да представи удостоверение за регистрация по ЕИК при 

подписване на договор за изпълнение. 

2.9 Справка за общия оборот, съгласно чл.3, ал.11, т.3 от ПМС 160/2016г. за 

последните три финансови години, в оригинал (Образец 8) 

2.10 Списък на изпълнените услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

през последните 3 (три) години до крайния срок за подаване на оферти в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, 

в оригинал (Образец 9) 

2.11 В случай, че офертата и/или документацията и/или приложенията към тях се 

подписват от лице, различно от лицето/та с право на представляват кандидата, се 

изисква Нотариално заверено пълномощно, в което задължително трябва да бъде 

посочено оправомощаването на лицето да представя и подписва оферта/и от името 

на законния представител на кандидата. 

2.12 Документи се прилагат и за всеки подизпълнител в съответствие с 

изискванията на нормативната уредба. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.    ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________  

      ___________________________________________  

(име и фамилия)  

      ___________________________________________  

   (длъжност на представляващия кандидата) 


