
Приложение № 2 
 
 

ДО 
              …………………… 

 
 

 
 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от 
…………………………………………………………………………………………… 

(пълно наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………… 
 
ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код ………………………., представлявано от 
 
……………………………………………………………………………, в качеството си на  
 
……………………………………………………………………………………………… 

                   (законен представител/надлежно упълномощено лице) 
 

за изпълнение на обществената поръчка с предмет: 
 

„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение (НН) по свободно 
договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обект на 
………“ 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С представянето на настоящото предложение, заявяваме нашето желание и поемаме 
задължение, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка с горепосочения 
предмет, да я изпълним пълно, точно, добросъвестно, професионално, качествено и в срок. 

 
1. Декларираме, че сме запознати с техническата спецификация, обхвата, изискванията 

за изпълнение и условията на обществената поръчка и гарантираме, че сме в състояние да я 
изпълним качествено, в пълно съответствие с действащото законодателство и изискванията на 
Възложителя. 

2. Съгласни сме с поставените от Вас условия и изисквания в документацията към 
поръчката и ги приемаме без възражения. 

3. Предлагаме да осъществим предмета на поръчка, съгласно изискванията, заложени в 
техническата спецификация и останалите изискванията за изпълнение на поръчката.  

4. Поемаме задължение да изпълним дейностите, предмет на настоящата поръчка, както 
по отношение на посочения обект, така и при откриване на нови партиди на името на 
възложителя в срока на действие на договора за обществена поръчка.  



5. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и 
приемаме клаузите в него. 

6. Приемаме предложения начин на извършване на плащанията посочен в 
документацията за обществена поръчка. 

7. Приемаме да изпълняваме дейностите от обхвата на поръчката за срок от 12 
(дванадесет) месеца от датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор (ECO) 
на първия регистриран график за доставка на нетна електрическа енергия и влязла в сила смяна 
на доставчик и координатор на балансираща група. 

8. Приемаме да доставяме необходимото количество електроенергия за денонощие, за 
месец и за целия период на договора според конкретните потребности на възложителя. 

9. Декларираме, че ще извършим всички необходими процедури съгласно приложимата 
нормативна уредба, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, включително по 
отношение на нови обекти на възложителя. 

10. Декларираме, че имаме/ще имаме (невярното се зачертава) сключен рамков 
договор, съгласно чл. 20, ал. 4, чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ с мрежовия оператор 
за достъп и пренос до обекта на възложителя. Същият можем да предоставим при поискване 
от възложителя преди сключване на договора за обществена поръчка. 

11. Настоящото предложение е валидно за 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 
датата определена за краен срок за получаване на оферта. 

 

 
Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис и печат  __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


