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                   Приложение № 1 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК  
 

за обществена поръчка за услуга по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет 
“Анкетиране на участниците в целевата група на проект BG05M2OP001-2.009-0015 

за проучване на интересите и удовлетвореността” 
 
Административни сведения: 

1. Наименование на участника: 
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 
 
2. Седалище: 
- пощенски код, населено място:  
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 
 
3. Адрес за кореспонденция: 
- пощенски код, населено място: 
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail адрес: 
 
4. Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
 
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес: 
 
5. Данни за банковата сметка: 
Обслужваща банка: .............................................. 
IBAN: .............................................. 
BIC Code: .............................................. 
Адрес на банката (на банковия клон): .............................................. 
Титуляр на  сметката: ..............................................  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР 
 

1. Заявявам, че желая да участвам, при обявените условия, в избора на изпълнител на 
услуга с предмет: “Анкетиране на участниците в целевата група на проект BG05M2OP001-
2.009-0015 за проучване на интересите и удовлетвореността”. 
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2. Задължавам се да спазвам всички условия на възложителя, обявата и техническите 
изисквания, които се отнасят до изпълнението на услугата, в случай че същата ни бъде 
възложена. 

3. Декларирам, че приемаме условията за изпълнение на услугата, заложени в 
проекта на договор. 

4. Декларирам, че не съм поставен в ситуация, която може да доведе до конфликт на 
интереси. 

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде тридесет дни, считано 
от крайния срок за подаване на оферти. 

6. Приемаме мястото на изпълнение на поръчката да е гр. София – ХТМУ. 
 

Неразделна част от настоящия документ са: 
1. Ценово предложение – Приложение № 2; 
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54. от ЗОП – Приложение №  3. 
3. Описание на дейността на участника. 

 
 
Дата: ........./......... г.      Име и фамилия:........................................ 

 
гр.: .................                                         Подпис и печат   
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