
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от Петър Атанасов Андонов
наименование на участника /

и подписано от Петър Атанасов Андонов
/трите имена ' 

в качеството му на участник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публикуваната обява за събиране на оферти за избор на 
изпълнител за извършване на оценка на наемна цена на ведомствен апартамент на 
Министерство на културата заявявам, че приемам всички условия за участие, включително 
техническата спецификация на възложителя, като декларирам следното:

I 1_це изпълня поръчката качествено и в срок. съгласно изискванията на възложителя
2. За изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на техническата 

спецификация на възложителя предлагам следното: За изпълнение на поръчката в 
съответствие с изискванията на техническата спецификация на възложителя предлагам да 
извърша следното:

- определяне на реалната полезна площ на жилището
- определяне на месечната наемна цена в лева без ДДС за отдаване под наем на 

служители без провеждане на търг
Метод за извършване на оценката- съгласно чл.ЗЗ и чл.34 от Правилника за Прилагане 

на Закона за държавната собственост
Комуникация с възложителя -  по телефон и имейл.
2. Предлагам срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) работни дни.
3. Отговорен за извършване на оценката, предмет на настоящата поръчка е следният 

независим оценител: Петър Атанасов Андонов (три имена)

Сертификат №100100090 /14.12.2009 г. (М на регистрация в КНО)

4. Декларирам, че съм запознат, че като независим оценител нося имуществена 
отговорност за вреди, които съм причинил на възложителя, ако те са пряка и непосредствен 
последица от мои виновни действия

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Декларирам, че настоящото предложение е валидно за срок до 02.01.2017 год, 
считано от крайната дата за представяне на оферта

7. Задължавам се да предоставя оценката, предмет на договора, на хартиен и 
електронен носител съгласно изискванията на възложителя.
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8. Задължавам се да уведомя Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в 
обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора.

30.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор.

(име и фамилия)
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до

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №17

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Настоящото предложение е подадено от Петър Атанасов Андонов
наименование на участника

и подписано от Петър Атанасов Андонов
/ трите имена /  

в качеството му на участник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

За изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка по реда на чл. 20. ал.З. т.2 от 
ЗОП с предмет: „Извършване на оценка на наемна цена на ведомствен апартамент на 
Министерство на културата” предлагам да изпълня поръчката при следното ценово 
предложение:

Обща крайна предлагана цена за изпълнение на поръчката 346 (словом триста 
четиридесет и шест) лева /нерегистриран по ДДС /.

(дата на подписване)
50.08.2016 г. Декларатор:

Петър Андонов 
(име и фамилия)
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