Приложение № 1
ДО ДИРЕКТОР НА ДКТ „ИВАН РАДОЕВ” – Плевен

ОФЕРТА
ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

……………………………………………………………………………………………….....
от…………………………………………………………………..............................................

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление, ЕИК по Закона за
Търговския регистър)

чрез
…………………………………………...............…………………...........................................
(собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Съгласно публикувано в електронната страница на Агенция по обществени
поръчки обявление на ДКТ»Иван Радоев» за открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с обект: „Продажба на билети на ДКТ „Иван Радоев - Плевен и
организиране на представления , открита с № РД 05 - 108/17.04.2019 г. на директор на
ДКТ”Иван Радоев” и след като се запознах с условията за участие, съгласно
утвърдената документация, приемам да изпълня обществената поръчка, съгласно
изискванията на Възложителя и предоставям на вниманието Ви следната информация:
Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) е с ЕИК ……………...................../
е регистрирано на ........................ от . .............................................
(посочва се само ЕИК по Закона за Търговския регистър)

Представляваното от мен обединение е създадено на ..................................г. с
…………………………………............................................................................................
(посочва се ако участникът е обединение, включително с какъв документ е създадено)

В обединението са включени следните лица:

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………

(Посочват се имената/фирмите и идентифициращите данни за включените в обединението лица)

Представям декларация от всяко лице, което участва в обединението, за
обстоятелствата по чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Представям гаранция за участие в размер на: ................... /
...................................................................................... /лева, представляваща 1% от
прогнозната стойност на поръчката за обособената позиция в размер на ……..……/
…………………………………………./ лева без ДДС.
Представената гаранция е под формата на …………………………………...

(посочва се вида на гаранцията) и срок на валидност, покриващ срока на валидност на
настоящата оферта. Представената от мен банкова гаранция е със срок на валидност от
........................ до ………......... (посочва се в случай, че участникът избере този вид на гаранция за участие).
При изпълнението на поръчката ще участват / няма да участват
подизпълнители.
В случай, че участват подизпълнители, участникът следва да представи
следната информация:
Ще участват следните подизпълнители:
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………..

(Посочват се имената/фирмите и идентифициращите данни за привлечените за изпълнението на
поръчката подизпълнители)

Видът на работите, които съответният подизпълнител ще извършва
/включително по обособена позиция № ...../ са както следва:
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
3.……………………………………………………………………………………
(Посочва се вида на работите, които съответният подизпълнител ще извършва)

Делът на участието на подизпълнителите в процентно изражение е, както
следва:
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................

(Посочва се дела на участието на подизпълнителите в процентно изражение, съобразно вида на
работите, които съответният подизпълнител ще извършва)

Представям декларация за съгласие по чл.55, ал.5 от ЗОП от подизпълнителя/те
(декларацията се представя в случай, че участват подизпълнители).
В случай, че участникът е обединение на ФЛ или ЮЛ, се представя следната
информация:
Участието на всяко едно лице, включено в обединението, е както следва:
1. …………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………

(Посочват се обхвата от дейности, които всяко едно от лицата, включени в обединението, ще
осъществява)

Представям доказателства за техническите възможности и квалификация за
изпълнение на поръчката, за което прилагам изискуемите от възложителя документи,
включително за подизпълнителите/участниците в обединението.
Представям декларация/ии за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5
от ЗОП. Задължавам се да уведомявам възложителя за всички промени в декларираните
обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, настъпили процеса на провеждане
на процедурата за възлагане на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването
им съгласно чл.69, ал.3 от ЗОП.

Представям декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно
чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
Представям подписан списък на документите, съдържащи се в офертата
съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП (всички документи от пликове № 1, № 2 и № 3).

Дата:…………………

С УВАЖЕНИЕ...……………..
(подпис)

Забележка:
Настоящата оферта, заедно с изискваните документи се поставя в плик с надпис ”№ 1 Документи за подбор”.
Тук не се посочват цени - същите се попълват в офертата – предлагана цена по приложения образец , която се
поставя в отделен запечатан плик с № 3. Виж: Образец на оферта - предлагана цена.
Посочването на цената на поръчката в тази оферта или проектодоговора, или в друг документ извън плика с
надпис „№ 3 - Предлагана цена” води до отстраняване на участника от участие в процедурата.

