НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЛЮБОМИР ПИПКОВ“

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности в корпусите (стар и
нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания“

Образец №1
Наименование на Участника
(физическо лице/ юрид. лице/ Обединение):

Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер :
Факс номер :
Лице за контакти :
e mail :

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
НМУ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ“,
ГР. СОФИЯ,
УЛ. „ОБОРИЩЕ“ №17

О Ф Е Р Т А

Наименование на поръчката:

„Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от
учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр.
София и на терена за провеждане на спортни
занимания“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци, неразделна част от Публичната
покана за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, ние
.........................................., удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на условията
(наименование на участника)
и изискванията на Възложителя, разписани за настоящата обществена поръчка, провеждана
по реда на глава 8 „А“ от ЗОП.
1. Заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител на горепосочената
обществена поръчка при условията, обявени в Публичната покана и приети от нас, при
спазване на техническите изисквания на Възложителя.

2. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние, както и за
техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка, са
оформени съгласно указанията за участие и са посочени в списъка на документите в
офертата.
3. За изпълнението на дейностите от обхвата на възлагане, предлагаме да извършим
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
(кратко описание на строително-монтажните работи, подлежащи на изпълнение)

които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от Публичната
покана. Подробното описание на условията и начина за изпълнение на поръчката, както и
другите съпътстващи дейности, работи и услуги, са съгласно Техническото ни
предложение.
4. В случай, че изпълнението на обществената поръчка ни бъде възложено,
настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя до подписване
на договора.
5. В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще изпълним обекта на
строителна интервенция в съответствие с изискванията, заложени в количествената сметка,
предоставена ни от Възложителя.
6. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложение
„Ценова оферта”, поставено в отделен запечатан плик №3 с надпис „Предлагана цена”.
7. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Техническото
предложение) и в цените, които сме предложили в нашата ценова оферта, сме включили
всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания
вид и обхват.
8. Настоящата оферта е валидна за период от....................... (посочват се броят дни, но не
по-малко от 90, считано от крайния срок за получаване на офертите) и ние ще сме обвързани с нея.
Запознати сме и приемаме условието, че тя може да бъде приета във всеки един момент
преди изтичане на този срок.
Приложенията към настоящата оферта са съгласно списъка на документите в
офертата, представляващи неразделна част от нея.

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

*** Когато Участник в процедурата е обединение, офертата се представя за обединението като цяло, като се
попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението за
създаване на обединение.

