














при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и правомощия да бъдат 

подписвани всички/определени документи. 

6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са

задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

7. Разходите по изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника.

Възложителят не носи отговорност за тези разходи, независимо от провеждането или изхода 

от провеждането на процедурата. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща 

или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава (фактическо 

получаване на офертата след крайната дата и час) или загубване на офертата от приносителя 

е за участника. 

8. Документацията за участие може да бъде получена безплатно чрез изтегляне на

файловете от профила на купувача на електронната страница на Възложителя. Осигурен е 

пряк, пълен, неограничен и безплатен достъп до цялата документация на интернет адреса, 

посочен в обявата за обществена поръчка. 

9. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на 

конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя. Участниците 

не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите 

им, които подлежат на оценка. 

10. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Област Шумен, гр. 

Шумен, 9700, ул. Университетска 115, в срок до 12 ч. на 05.04.2019 г. 

11. Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка,

върху която се посочват наименованието на участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – 

факс и електронен адрес, в следния формат:  

ДО 

ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 

О Ф Е Р Т А 

за участие в обществена поръчка с предмет: 

„ Изработка и доставка на хартиени рекламни материали за нуждите на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски “  
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