
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени средства за нуждите на „СБАЛПФЗ Д-р 

Треймана” ЕООД град Велико Търново”  

 

Образец №3 

Наименование на участника:  

Седалище по регистрация:  

BIC: 

IBAN: 

Банка:  

 

 

Булстат (ЕИК) номер:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ДО  

СБАЛПФЗ-Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД,  

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,  

МЕСТНОСТ СВЕТА ГОРА- СТАЦИОНАР 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

Наименование 

на процедурата: 

„Доставка на лекарствени средства за нуждите на 

„Специализирана болница за активно лечение на Пневмо-

фтизиатрични заболявания Д-р Трейман“ ЕООД, град Велико 

Търново” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено 

с Техническите спецификации на отделните номенклатурни единици.  

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в 

документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения. 

 

2. Срокът за отложено плащане за всички номенклатурни единици, за които 

участваме е до 60 (шестдесет) календарни дни, и ще бъде в сила за целия период на 

действие на договора. 

  

3. Предлагаме срок на доставка ........................ (...............) часа от получаване на  

заявката. 
(Доставките се извършват след получаване на заявка – писмена или по факс или по електронна поща, но не по–

късно от 24 часа, считано от получаване на заявката на Възложителя. ) 

 

4. Предлагаме срок на спешна доставка ........................ (...............) часа от 

получаване на заявката. 
(При  необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена заявка – писмена или по факс или по 

електронна поща (в, която да се упоменава спешна нужда от доставка) от Възложителя, срокът за доставка не може да бъде 

по – дълъг от 6 часа.) 

5. ДЕКЛАРИРАМ, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

 



Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени средства за нуждите на „СБАЛПФЗ Д-р 
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6. ДЕКЛАРИРАМ, че предлаганият срок на валидност на офертата на 

представлявания от мен участник в процедурата е .................. (………………) календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на оферти от възложителя.  
(Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни.) 

 

7. ДЕКЛАРИРАМ, че представляваният от мен участник не е свързано лице по 

смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата 

процедура. 

 

8. ДЕКЛАРИРАМ, че остатъчният срок на годност на доставяните лекарствени 

продукти няма да бъде по-малък от __________% от обявения от производителя към датата 

на всяка доставка.  

 

9. ДЕКЛАРИРАМ, че ако представляваният от мен участник, бъде избран за 

изпълнител на обществената поръчка, ще бъдат осигурени необходимите количества и 

наличности от лекарствените продукти за извършване на доставките за периода на договора 

точно и в срок. 

 

10. ДЕКЛАРИРАМ, че лекарствените продукти, оферирани от нас, имат нормативно 

определена цена по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ и същите не я надвишават. В случай, че 

представляваното от мен дружество бъде избрано за изпълнител в обществената поръчка ще 

съобразим промените и автоматично след намаляване на държавно регулираните цени на 

доставяните от нас лекарствени продукти, ще намалим цената, на която доставяме 

последните, считано от датата на промяна в Позитивен лекарствен списък. 

 

11. ДЕКЛАРИРАМ, че предлаганите от нас лекарствени продукти отговарят на 

изискванията на българското законодателство. 

 

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка. 

 

Прилагам попълнено Приложение към техническата спецификация за 

номенклатурните единици, за които участвам – на хартиен и технически носител. 

 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.              

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Печат __________________________ 

 

 

 

 

  


