
 

Приложение 2 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) 
 

за участие в пазарни консултации 
 

за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: “Изготвяне на Работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт 
и реконструкция на съществуващите ВиК мрежи и съоръжения в обхвата на бул. „България“ 
от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП на гр. Велико Търново” 
 
Долуподписаният/ната .....................................................................................................................,  

с ЕГН: ……………............................, лична карта № .........................................., издадена  на 

..................................................../ …………………….г. от ............................................................... 

в качеството ми на .............................................................................................................................  

(посочете длъжността) 

на ........................................................................................................................................................., 

(посочете  наименованието на участника) 

с ЕИК: …………..………………..…., актуален телефон: …………….…………….…................ 

факс: ……………………………………….; електронна поща: ………………………………… 

Регистрация по ЗДДС: .................................................................................. 

                         (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)   
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 Във връзка с обявената пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност и 
срок за изпълнение за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на Работен 
инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК 
мрежи и съоръжения в обхвата на бул. „България“ от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по 
ПУП на гр. Велико Търново”, Ви представям нашето предложение за цена и срок, както 
следва: 
 

Услуга Цена (в лева 
без ДДС) 

Срок за изпълнение 
(в работни дни) 

Изготвяне на Работен инвестиционен 
проект за обект: „Основен ремонт и 
реконструкция на съществуващите 
ВиК мрежи и съоръжения в обхвата 
на бул. „България“ от ОК 
1760а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП 
на гр. Велико Търново” 

  

 
 Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена.  
 

Предложената цена е определена при пълно съобразяване с пазарните условия и 
включва всички разходи за изпълнение на работите, нужни за качественото изпълнение и 
всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 
 



  

 Предложените цена и срок са определени при пълно съответствие с Техническата 
спецификация на Възложителя – Приложение № 1 от Пазарната консултация. 
 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в настоящите 
пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни 
и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

 
 
 
 
 

    Дата: …....................                        ......................................................................... 
(подпис на лицето, представляващо участника) 

......................................................................... 
(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

…………..……………………………………………………….. 
(качество на лицето, представляващо участника) 

......................................................................... 
(наименование на участника)



  

 


