






































20/24 

Образец № 3 

ДО 

ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 

РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от: ..................................................................................................................................................... 
(наименование на участника) 

регистрирано с решение от ................... на .............................. по ф.д. № .............../ ......... при 

................., ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на 

управление: гр. .................................., ул.................................., №..............., данъчна 

регистрация ................................................, тел. ................................, факс:..........................., е-

mail......................, представлявано от ......................................................................................... 

в качеството му на ..............................................(ако е пълномощник – данни от нотариално 

заверено пълномощно) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 След запознаване с условията за участие и изискванията за изпълнение, 

включително и техническото задание на обществената поръчка с предмет: „Обслужване 

на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на 

човешките ресурси и регионални инициативи”, възлагана по реда на Глава осма „а" от 

ЗОП, предлагаме следната техническа оферта:  

1. Административно и хигенно обслужване на хотелския комплекс, състоящ се от

три блока А, Б и Д, с общ капацитет: 23 единични, 60 двойни и 3 тройни стаи, 3 

апартамента и един президентски апартамент, с общ брой легла – 160. 

2. Обслужване на хотелите без прекъсване, включително събота и неделя.

3. Обслужване на перално стопанство, намиращо се в Блок Б – пране, сушене,

гладене и пакетиране на спално бельо и покривки. 

4. Административно и хигенно обслужване на спортен комплекс:

- Два тенис корта; 

- Фитнес зала; 

- Сауна; 

- Спортна зала с тенис на маса, билярд и шах. 

5. Поддържа паркинг, алеи и подходи към блоковете на хотелския комплекс.

6. Осигуряване на следния брой персонал – един управител, трима

администратори, трима камериери и един перач. 

Към техническата оферта прилагаме Списък на служителите, които ще изпълняват 

дейностите по договора, придружен с  доказателства за професионална квалификация и 

опит, трудови или други договори на екипа, който ще изпълнява договора, при липса на 

такива договори, да бъдат представени декларации от посочения екип, че при спечелване 

на поръчката, ще започнат работа в съответната фирма. 

ДАТА: ......................................... г. ПОДПИС И ПЕЧАТ :.......................................... 

……………………………

/длъжност и име/ 












