


























































  

 

1 

 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 
6450 ,Харманли  

 пл. Възраждане 1 
 тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  

 е-mail: obshtina@harmanli.bg 

HARMANLI MUNICIPALITY 
6450 ,Harmanli  
1 Vazrazhdane sq. 

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg 

                                                           

Образец                                                                                                                 Приложение №3 

 

 

ДО 

Община Харманли 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

От 

[наименование на участника], 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК [………….],със седалище […………] и адрес на управление [………..], 

адрес за кореспонденция: [………..], 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на 

съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на  обект 

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: " Изграждане на 

парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА", по плана 

на гр. Харманли, Община Харманли ",  представяме нашето предложение за изпълнение 

на поръчката, с което: 

 

Заявяваме, че: 

1.Желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при 

изпълнението на  обект „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: " 

Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА 

ДАНЕВА", по плана на гр. Харманли, Община Харманли ". 

2.При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне. 

3.Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в 

пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, 
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нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас предложение 

за изпълнение на поръчката, като ще спазваме предвидените срокове за изпълнение.  

4. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме 

действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до осъществяване на 

строителен надзор, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, 

пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани с осъществяване на 

строителен надзор на обектите. 

 

 

           Неразделна част от настоящото техническо предложение  е разработена „Цялостна 

методология за изпълнение на поръчката“, съгласно изискванията на техническата 

спецификация на поръчката. 

 

 

Приложения: 

„Цялостна методология за изпълнение на поръчката“ 
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