
  

 

Образец №3   

ДО 

СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД " 

Гр. Велико Търново 
   

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на поръчката 

 

 

 От .......................(наименование на участника)...................., 

ЕИК/БУЛСТАТ........................, със седалище.......................................... и адрес на 

управление................................., представлявано от ............... (трите имена на 

представляващия) ...................., в качеството на........ ..................(длъжност или друго 

качество)..................................., данни по документ за смаоличност............ (вид и номер 

на документ за самоличност, дата, орган и място на издаването) ............................, 

телефон............................., факс...................., електронна поща....................................... 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с изискванията определени от Възложителя, Ви представяме 

нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р 

ТРЕЙМАН” ЕООД " 

 

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на 

поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на 

възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното 

от нас предложение за изпълнение на поръчката. 

2.Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия на обществената 

поръчка, ще спазваме условията на поръчката и приемаме клаузите в проекта на 

договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД "

 3. Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е  

.........................дни / не по – кратък от 90 дни/ Приемаме да се считаме обвързани от 

задълженията и условията, поети в офертата до изтичане на срока на валидност на 

офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок. 

 

 4. Декларираме, че при изготвянето на нашата оферта са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към 

предмета на обществената поръчка. 

 

5. Декларираме, че ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочената обществена 

поръчка, се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни разпоредби, 

отнасящи се до осъществяването на  доставка на медикаменти, а именно: 



  

Доставките ще отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета; 

Всички оферирани  лакарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са 

вписани в Приложение № 2 и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл.68 от  

ЗКНВП. 

При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация 

или при прекратяването им на някой от лекарствените продукти, оферирани от нас 

декларираме, че необходимите количества ЛП ще бъдат доставяни в  лечебното 

заведение  до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една 

година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с изключение на 

случаите, когато причините за прекратяването са свързани с безопасността на 

лекарствения продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ. 

 

 

 

  Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 Наказателен кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

Наименование на участника:..................... 

Дата...................... 

Представляващ (упълномощено лице)..................... (име и фамилия) ..........   

Подпис и печат..............................        

       

Друга информация по преценка на участника (ако е приложимо). 


