
 

Този документ е създаден по договор BG161PO003-2.1.13-0285-C0001 „Инвестиции за технологично и пазарно развитие на 

дейността на Милтон ООД” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от 
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Образец на оферта по чл. 35, ал. 3 за участие в процедура на открит избор 

По т.I (3) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 
 

ДО  

”МИЛТОН” ООД 

(Бенефициент- наименование) 

гр.Плевен, ж.к.Сторгозия №134 

(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет: 

 “ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект 

BG161PO003-2.1.13-0285-C0001” със следните обособени позиции: 

  

Обособена позиция 1: Безконфекционни плетачни автомати   - 3 броя  в това число 

(безконфекционен плетачен автомат - файн Е7.2-1 брой, безконфекционен плетачен автомат - 

файн Е3,5.2-1 брой и безконфекционен плетачен автомат - файн Е2,5.2-1 брой). 

). 

 

Обособена позиция 2: Гладачен автомат – 1 брой  

 (наименование на предмета на процедурата) 

 

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

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

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

Разплащателна сметка:     ДДС сметка: 

BIC   :___________________;                                        BIC   :__________________; 

IBAN:_________________;                                            IBAN:______________________; 

банка: _______________________ ;         банка: ________________________; 

град/клон/офис: _______________;                              град/клон/офис: _______________; 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

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

процедура за определяне на изпълнител при процедура с открит избор с предмет:  

 

“ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект 

BG161PO003-2.1.13-0285-C0001” със следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1: Безконфекционни плетачни автомати   - 3 броя  в това число 

(безконфекционен плетачен автомат - файн Е7.2-1 брой, безконфекционен плетачен автомат - 

файн Е3,5.2-1 брой и безконфекционен плетачен автомат - файн Е2,5.2-1 брой). 

 

Обособена позиция 2: Гладачен автомат – 1 брой  

 

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 нормативноустановения 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. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срока, определен от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за 

участие). 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Документи за регистрация / документ за самоличност; 
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2. Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от Постановление № 55 на Министерския 

съвет от 2007 г.; 

3. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие – в 

оригинал (ако такава се изисква); Не е приложимо. 

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние; Не е приложимо. 

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация; 

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);  

7. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал.8 ), 4, 

5 и 7 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 55 на Министерския 

съвет от 2007 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);  

8. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост 

от организацията на работа на конкретния бенефициент); Не е приложимо. 

           9. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие;          Декларация по чл.35, ал.1 от ПМС №55/12.03.2007 г. 

(оригинал)-подписана от представляващия кандидат 

Важно:При условие че участник в процедурата по изпълнение на договор за безвъзмездна 

финансова помощ е регистриран в Търговския регистър, тогава той прилага актуална 

извадка ит интернет страницата на Агенция по вписванията, заверен с негов печат и 

подпис. 

В случай, че кандидата е чуждестранно лице се прилагат аналогични на посочените 

изискуеми официални документи от съответната страна-оригинал или заверено от кандидата 

копие, придружено с превод на български език от заклет преводач. 

  10.  Техническа оферта по образец на бенефициента.  

        11.  Ценова оферта по образец на бенефициента; 

Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата. 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

Забележка: Представените документи трябва да отговарят на изискванията на 

Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г., на посочените от 

бенефициента условия в Изискванията към офертите и Пояснителния документ за 

процедурата. 


