
 Приложение №3  

О Ф Е Р Т А 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 
фабрично нова компютърна и копирна техника и антивирусен софтуер за 
нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Програма 

„Подобряване контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на 
националната програма по туберкулоза в България” – Министерство на 

здравеопазването” 
 
До 
Министерство на здравеопазването  
Пл. „Света Неделя” 5 
гр. София 
 
от_________________________________________________________________________, 
със седалище и адрес на управление____________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
ЕИК по БУЛСТАТ___________________ 
регистрирано по Ф.Д.№___________/_________г. на___________________окръжен съд, 
(ако е приложимо) 
представлявано от ___________________________________________________________ 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 С настоящото отправяме оферта за участие в обявената от Вас открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет “Доставка, монтаж, пускане 
в експлоатация и гаранционна поддръжка на фабрично нова компютърна и копирна 
техника и антивирусен софтуер за нуждите на Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН”, Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” и 
Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” – 
Министерство на здравеопазването”, обособена позиция 
№___________________________________  

Участникът е специализиран в извършването на__________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
дейности, като в предмета му на дейност са включени:____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                              (кратко представяне) 



 

  
Поръчката ще бъде изпълнена както следва: 
 Срок за изпълнение – ______________________ календарни дни, считано от 
дата на подписване на договора за изпълнение 
 Срок на валидност на офертата: ___________ календарни дни, считано от 
крайния срок за подаване на офертите. 
 Срок и начин на плащане:___________________ календарни дни, считано от 
подаване на заявката_________________________________________________________ 
 Предлаганата от нас цена е посочена в “Предлагана цена”, поставена в отделен 
запечатан плик, наименуван “Предлагана цена“, представляващ неразделна част от 
настоящата оферта. 

 Подадената от нас оферта в горепосочената обществена поръчка напълно 
съответства на изисквенията на възложителя. 
 В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да 
внесем гаранция за изпълнение на поръчката във вид на парична сума и в размер на 3 % 
от предложената от нас стойност на договора. 
 Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключване на изпълнението 
на договора. 
 В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването 
на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за липсата 
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от Закона за обществените поръчки. 

  Съгласни сме с всички обявени условия и изисквания на възложителя съгласно 
документацията за участие и при изпълнение на поръчката ще се придържам точно към 
тях. 
 
 
 Приложения: 

1. Техническо предложение относно общите условия за изпълнение на 
поръчката и пълно описание на начина на изпълнение на поръчката, 
организация и методология с оглед изпълнение на техническите изисквания;  

2. Попълнен, подписан на всяка страница и подпечатан на последната страница 
проект на договор (раздел II. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ 
НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА не се попълва!) 
 

 
 
 
 
 
 
Дата     ___________/____________/___________ год. 
 
Име, презиме и фамилия:        _________________________________________ 
 
Подпис                     __________________________________________ 
 
Длъжност                                  _________________________________________ 
 
Наименование на кандидата:  _________________________________________ 
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