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Образец 

ДО 

УПРАВИТЕЛЯ  НА 

МБАЛ„СВ.ИВАН РИЛСКИ-

КОЗЛОДУЙ”ЕООД 

ГРАД КОЗЛОДУЙ 

 

 
 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 
 

 

От ..........................................................................................................................................., 
/наименование на участника/ 

регистриран в Търговския регистър при ……………..……………………………. 

по ф.дело № ............/................г.,     с БУЛСТАТ/ЕИК ............................................,  

със седалище и адрес на управление – ........................................................................ 

........................................................................................................................................,  

с адрес за кореспонденция – ……………………………............................................ 

..............................................................……, телефон ................................................,  

факс ..................................................., e-mail................................................................, 
 

с IBAN:..........................................................................., BIC......................................, 

в банка ...........................................................................................................................,  

представляван от ...........................................................................................................  
/трите имена/ 

ЕГН ..................................., длъжност/качество  ......................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, 

 След запознаване с условията за избор на изпълнител за възлагане на 

поръчка с предмет: Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни 

болнични отпадъци от дейността на МБАЛ”Св. Иван Рилски – 

Козлодуй”ЕООД, приемаме поставените изисквания предлагаме да 

изпълним поръчката при следните условия: 

І. Предлагана цена: 

Предлагаме крайна цена с включен ДДС в размер на ………..…. лева 

/словом …………………………………………….лева/  за извършване на всички 

дейности по транспортиране, съпътстващи дейности и обезвреждане на 1 

кг. /един килограм/ опасен болничен отпадък.  

В предложената от нас цена се включват всички наши разходи за тази 

дейност, съгласно изискванията на действащото законодателство и поставените 

от Вас изисквания, включително за осигуряване на контейнери за отпадъците. 

Предложената от нас цена е крайна цена с ДДС и не подлежи на промяна за 

целия срок на действие на договора, като сме предвидили обстоятелствата и 

съществените промени от значение за определянето й за срока на договора. 
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ІІ. Декларираме: 

а/ за извършване на услугата, предмет на поръчката разполагаме с 

необходимите регистрации, разрешителни и други документи и отговаряме на 

всички необходими условия, съгласно действащото в РБългария 

законодателство; 

б/ запознати сме с проекта на договор и приемаме условията в него, като 

при избирането ни за изпълнител, ще сключим договор за изпълнение на 

поръчката при същите условия; 

в/ известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни. 
 

ІІІ. Валидността на нашето предложение е 30 дни от крайния срок за 

подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по 

всяко време преди изтичане на този срок. 
 

ІV. При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от 

настоящата Ценова оферта до изтичане на срока на сключения договор.  
 

 

 

        дата . . . . . . . . . . .2016 г. 

 

                     подпис и печат ............................................... 
 

 

име и фамилия на подписващия ................................................ 
 
 


