
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДГС Генерал Тотево ТП на СИДП ДП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя 

на обществена поръчка за Абонаментно правно обслужване”

Образец №2

от Адв. Друж. "Георгиев и Георгиева" с БУЛСТАТ 176801603, л.н. от АК- 
Добрич 2200000993 седалище и адрес на управление в гр.Добрич 9300, ул."Методи 
Кусевич"4, тел.0887 605200, law.consult.bg@gmail.com, представлявано от адв. Цветан

Георгиев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
I. Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и е обема на работата.
II. Предлагам да изпълня обществената поръчка в съответствие със заложените 

изисквания в поканата за участие и условията на проекта на договора и постигнатите при 
преговорите договорености, като се ангажирам да изпълня поръчката с предмет „Абонаментно 
правно обслужване“ при следните изисквания за изпълнение;

Осъществяване на текущо правно обслужване по смисъла на чл.6, т.П  от Наредба 
№1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения свързано с дейността на Възложителя, 
включително по специфични въпроси от областта на обществените поръчки, търговско, вещно, 
облигационно, административно и трудово щ>аво и спехщализираното законодателство в 
областта на горите и ловната дейност, на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без 
договаряне за всяка отделна услуга, заплащано ежемесечно), както и изготвяне и съгласуване на 
писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи и книжа 
свързани с дейността на Възложителя.

III. Декларирам, че:
1. Съм запознат/а с точните размери на гредмета на поръчката и се задължавам да 

спазвам всички условия на възложителя, посочени в публикуваната документация, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена..

2. Съм съгласен/а с поставените условия и ги гфиемам без възражения. Ако бъда избран/а 
за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

3. Запознат/а съм с проекта на договор, приемаме условията в проекта на договор и съм 
на разположение при договорянето да уточник и конкретниту му параметри.

4. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, за1фила на заетостта и условията на труд.

5. Информагщята, съдържаща се в .......................................................................................
(посочва се конкретна част/части от техническото предложение)ох техническото ми 
предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски 
тайни (вярното се подчертава) и не бих желал/а да бъде раз1фивана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в 
предвидените от закона случаи.

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

V. Срокът на валидност на подадената от мен оферта е 30 (тридесет) дни, считано от дата 
на провеждане на договарянето.

/ забележ ка: срокът не мож е да бъде по-малък от 30 дни).

Дата 01.02.2018Г.
Име и фамилия;
адв. Цветан Василев Георгиев 

Подпис..
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Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: процедура на щ)яко договаряне с предмет; „Абонаментно правно обслужване“

От Адв. Друж. "Георгиев и Георгиева" с БУЛСТАТ 176801603, л.н. от АК- 
Добрич 2200000993 седалище и адрес на управление в гр.Добрич 9300, ул. "Методи 
Кусевич"4, тел.0887 605200, law.consult.bg@gmail.com, представлявано от адв. Цветан 

’V Георгиев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 9000,00 лв. (девет хиляди лева) без 
включено ДДС, платимо на 12 равни месечни абонаментни вноски всяка в размер на 750,00 лв. 
(седемстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС

2. Начин на плащане: плащането ще се извършва при условията и по реда на проекта на 
договор, приложен към документацията за участие.

3. Гарантирам, че съм в състояние да изпълним качествено поръчката при посочените в 
офертата цени, за съответния период за изпълнение на договора.

Дата: 01.02.2018г.

Име и фамилия;
адв. Цветан 2.^^^ Георгиев

Подпис.,

Пояснение: Предложената обща цена за изпълнение на целия договор не следва да надвишава 
прогнозната стойност на поръчката, посочена в решението за откриване на процедурата. 
Оферираната цена трябва да се представи в български лева без вкл. ДДС. Цена, представена в 
друга парична единица не се разглежда, а се отстранява от участие.
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