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Приложение № 1 

към заповед №РД-1002/29.11.2021 г. 
 

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА 

........................................... 

 

 

П О К А Н А 

 

за участие в изпълнение на обществена поръчка 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Моля, да ни бъде изпратена оферта за участие в избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет „Закупуване на професионална банно-перална 

техника“ във военно формирование 28000. по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона 

за обществените поръчки. 

Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за 

сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от 

участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде 

класиран или в случай на прекратяване на обществената поръчка. 

Възложителят не разглежда офертите на участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок. 

Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя и да бъде 

надлежно оформена, съгласно указанията за формата и съдържанието на 

офертите и да бъде представена до 16.00 часа на 03.12.2021 г.   

 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

1.  Вид на обществената поръчка - военно формирование 28000 – Граф 

Игнатиево открива възлагането на обществената поръчка (ОП) по чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от Закона за обществените поръчки. 
 

2. Предмет на поръчката - „Закупуване на професионална банно-

перална техника“ във военно формирование 28000. 

3. Място на изпълнение – военно формирование 28000 – Граф 

Игнатиево . 
 

4. Финансовият лимит е в размер до 7 000.00 лв. (седем хиляда лева) с 

включен ДДС. 

 

5. Количество - 1 (един) брой професионална перална машина и 1 (един) 

брой професионална сушилня. 

 

6. Срок за подаване на офертите - краен срок за подаване на офертите 

до 16.00 часа на 03.12.2021 г. включително. 
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7. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 10 (десет) дни, 

считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 

8. Срок за изпълнение –до 13.12.2021г. 

 

9. Критерий за избор на изпълнител на доставката - „най-ниска цена” в 

лева (общо за двата продукта). В посочената цена следва да са включени 

всички присъщи разходи свързани с изпълнението на доставката. 

 

10. Указания към кандидатите, относно формата и съдържанието на 

офертите: 

10.1. Офертата трябва да съдържа: 

-  Административни сведения 

- Коректно и точно попълнена декларация за съответствие (Приложение 

№ 3) на продукта със спецификация за доставка на 1 (един) брой 

професионална перална машина и 1 (един) брой професионална сушилня 

(Приложение № 2). 

 - Ценово предложение за стойността на пералнята и сушилнята (по 

отделно и обща цена за двата продукта с ДДС) 

В посочената цена следва да са включени всички присъщи разходи, 

свързани с изпълнението на ОП. 

10.2. Офертата може да се подава на място, на ръка на представител от 

военното формирование, по факс, по пощата, с куриер и по e-mail: 

graf_log@abv.bg. Офертата трябва да бъде подписана и подпечатана с печат на 

фирмата.  

 Адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 

28000. 

10.3. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от 

забавяне или загубване на офертата в този случай са за сметка на участника. 

10.4. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

 

За допълнителна информация, ще бъдем на разположение на тел. 

032/905645 – к-н Николай Димов 

 

          КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000 

 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ             П                 НИКОЛАЙ РУСЕВ 

                                                                  29.11.2021 г.НДИР НА ВОЕННО 

ФОРМИРОВАНИЕРИГАДЕН                                       ___.10.2021 г. 


