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ДО 
                                                                                    .................................................................  
                                                                                    ................................................................. 
                                                                                    ................................................................. 
                (наименование и адрес на възложителя) 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО........., 
 
 
В изпълнение на сключено рамково споразумение СПОР-48/04.11.2014 г. с предмет: 
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и 
смазочни материали за автомобили” и след запознаване с условията от поканата за 
участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 за сключване на договор въз основа на рамковото 
споразумение, 

 
Ние:......................................................................................................................................................., 

(изписва се името на участника) 

..............................................................................................................................................................., 
(номер по съдебния регистър) 

..............................................................................................................................................................., 
(БУЛСТАТ/ ЕИК) 

................................................................................................................................................................ 
(адрес по регистрация) 

 
сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) дни от крайния 
срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по 
всяко време преди изтичане на този срок.  
 
Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени 
в поканата за участие по настоящата процедура и при следните условия: 

 
1. Доставените горива ще отговарят на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 
към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда 
и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.; обнародвана в ДВ, бр.66 
от 25.07.2003 г.; изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.), изискванията на 
Закона за енергията от възобновяеми източници (Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. и доп. 
ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 
от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.59 от 5 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., 
изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г.), Закона за чистотата на атмосферния въздух 
(Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.), както и на 
всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.  

Посочените от нас търговски обекти (бензиностанции) са включени към система за 
безналично картово плащане чрез електронни карти и регистриране на заредените 
горива и предлагат всички видове гориво, обект на поръчката. 
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2. Ще осигуряваме достъп до информацията, която ще се съдържа във фактурата за изтеклия 
календарен месец на 1-во число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния и ще я 
изпращаме на посочен от Възложителя електронен адрес във EXCEL формат (електронен 
вариант на фактурата).  
 
3. Ще извършим фактуриране на изтеклия календарен месец до 3-то число (първия работен 
ден) на месеца следващ отчетния.  
 
4. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за 
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 
 
5. Ще доставяме всички видове горива, без автокозметика и смазочни материали, изброени в 
техническата спецификация на Възложителя по Рамково споразумение СПОР-48/04.11.2014 
г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата :................   Подпис и печат: ..................................... 
      
 
     Име и фамилия:................................................................... 
      (представляващ по регистрация или упълномощено лице)   
 
 
 
 
 


