
ОБРАЗЕЦ М 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и 
шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с изискванията от обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3, т.2 от ЗОП, с предмет:„Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, 

разположени в междублоковите пространства на територията на СО -  район
„Оборище“,

Долуподписаният/ата Венера Георгиева Константинова.
(трите имена)

в качеството си на Управител на „БКС Кремиковци 98” ООД„ ЕИК (БУЛСТАТ) 
121803124, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Ботунец,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение предмета на 
обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя.
1.Ангажирам се, в случай че бъда избран за изпълнител на поръчката да предприема и 
извърша възложената работа в предвидените срокове.
2. Гарантиран, че съм в състояние да изпълня качествено и добросъвестно поръчката, в 
пълен обем на описаните дейности.
3.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържам точно към указанията на 
Възложителя и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката.
4. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд.
5.В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на 
обществената поръчка, се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция 
за изпълнението му, съгласно условията на документацията за обществената поръчка, както 
и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
6. Срокът за валидност на представената от нас оферта е 2 (два) месеца, считано от 
крайната дата за подаване на офертите.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
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