
Образец!

ДО

МБАЛ «ИВАН СКЕНДЕРОВ» ЕООД

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Наименование на 
Участника

ЕИК
Седалище по регистрация
           BIC; IBAN, 

Точен адрес за 
кореспонденция

Телефонен номер/ Факс 
номер/ e- mail

Лице за контакти

О Ф Е Р Т А
за изпълнение на публична покана

Наименование на поръчката:  „Доставка на болнично обзавеждане и медицинско оборудване, 

чрез покупка за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ГОСПОЖИ,

След като се запознахме със съдържанието на Вашата публична покана и приложенията към нея, 

ние удостоверяваме и потвърждаваме, че ............................................... отговаря на изискванията  

и условията посочени в поканата за представяне на оферта.

1. Декларираме, че ще изпълним всички поставени от вас изисквания към доставката, посочени в 

публичната покана и приложение № 1 към нея. 

2. При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания на Възложителя и 

на ЗОП за нейното изготвяне. 

3. Предлагаме да изпълним поръчката съобразно условията на публичната покана и приложение № 

1към нея. 

Нашето ценово предложение е както следва: 

.......................................................................................................................................................:
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(изписва се предмета на поръчката)

Окончателна цена в лева без ДДС:........................лв.(словом: ............................................................)

Окончателна цена в лева с ДДС:........................лв.(словом: ................................................................)

В  тази  цена  са  включени  всички  всички  разходи,  свързани  с  изпълнение  на  предмета  на 

поръчката(труд, мита, такси и др.)

4. Място на изпълнение на поръчката:  град Гоце Делчев, община Гоце Делчев,  NUTS: BG413 

Многопрофилна  болница  за  активно  лечение  „Иван  Скендеров”  ЕООД:  гр.  Гоце  Делчев,  ул.  „Стара 

планина” № 54, обл. Благоевград.

5. Срок за изпълнение на поръчката - до 10 дни след подписване на договор и писмена заявка от 

Възложителя.

 Доставката се извършва от Изпълнителя в срока за изпълнение на поръчката в установеното за  

Възложителя работно време. 

6. Условия за заплащане:

Плащането се извършва в лева, чрез банков превод, по посочена банкова сметка на Изпълнителя,  

разсрочено  в срок от 60 дни от деня на получаване на оригинална фактура. Цените във фактурите не 

могат да надвишават цените посочени в офертата.

С  подаване  на  настоящата  оферта,  направените  от  нас  предложения  и  поети  ангажименти  са  

валидни за период от 30 (тридесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша 

страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения:  1.  Списък  на  документи  съдържащи  се  в  офертата;  2. Документи  съгласно 

приложения списък;  3. Попълнена техническа спецификация с приложени изисквани сертификати;  4. 

Попълнена таблица за техническо съответствие.

Подпис и печат:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

2


