
Приложение №1 
 

 

                            ДО 

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ 

ул. „Кольо Фичето“ № 4 Смолян 4700 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка за 

избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява по реда на ПМС 160 с предмет: 

„Организиране на събития “ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” 

реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на 

участващите страни. 

 

 

Участник в настоящата процедура е: ................................................................................................. 

(наименование на участника) 

ЕИК/Булстат (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен) ........................................................................................... 

Седалище и адрес на управление: гр./с. ........................................................................................, 

бул./ул. ............................................. № ....., блок ....................., вход .........., етаж ........, тел. 

..............................., факс....................................., e-mail адрес: .......................................................... 

Адрес за кореспонденция: гр./с. ........................................................................................, бул./ул. 

............................................. № ....., блок ....................., вход .........., етаж ........, тел. 

..............................., факс....................................., e-mail адрес: .......................................................... 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като 

се добавя необходимият брой редове) 

 

Лице/а, представляващи участника по регистрация: 

.................................................................................................., длъжност: .......................................... 

(три имена) 

Пълномощник (ако е приложимо): име, презиме, фамилия ............................................................ 

ЕГН ..................................., съгласно пълномощно рег. № ..................... на Нотариус 

..............................................., рег. № ................ на Нотариалната камара 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Приложение №1 
 

 

Информация за банкова сметка: 

Обслужваща банка: ............................................................... 

IBAN ....................................................................................... 

BIC ......................................................... 

Титуляр на сметката: ............................................................. 

Други данни и информация (ако е приложимо): 

Информация в други публични регистри: ........................................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява по реда на ПМС 160 с предмет: „Организиране на събития “ по 

Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 

501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-

A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на 

участващите страни, като подаваме оферта при условията, обявени от Възложителя и приети 

от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документите 

за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде 

възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на поръчката, заложени в 

проекта на договор, приложен към условията за участие. 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

4.1. .......................................................................................................................................................... 

4.2. .......................................................................................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на 

обществената поръчка в %) 

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде до 

.................................................г. 

Дата: 

 

____________________________________________________________________ 

(име и фамилия) 

____________________________________________________________________ 

(длъжност на представляващия участника по регистрация или упълномощено лице) 

 

 

Подпис и печат: 

 

______                           ______________________________________________________________ 
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