
ОБРАЗЕЦ №2

ДО
122 ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“
ГР. СОФИЯ 

                  УЛ. ”ПРЕЗВИТЕР КОЗМА” № 2,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

Неотложен ремонт на класни стаи включващ стени,тавани,обезопасяване на
прозорци и подови настилки в сградата на 112 ОУ

От:______________________________________________________________
(наименование на участника)

с  адрес:  гр.  _____________________  ул.________________________№  ___,
Булстат / ЕИК: ______________________,
Представлявано от ____________________________, ЕГН___________________,
в качеството на ________________________; 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящото,  Ви  представяме  нашето  техническо  предложение  за
изпълнение на обявената  от  Вас обществена поръчка с  предмет:  Неотложен
ремонт на класни стаи включващ стени,тавани,обезопасяване на прозорци и
подови настилки в сградата на 112 ОУ

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да
изпълним  настоящата  обществена  поръчка  в  съответствие  с  изискванията  на
техническата спецификация и за цената в съответствие с ценовото предложение,
което  е  неразделна  част  от  офертата.  Поръчката  ще  изпълним,  като
използваме/не използваме  подизпълнител/ите …………………………………….
с дял от поръчката ……………… 

Декларирам:
Съгласен съм с клаузите на проекта на договор;

С  настоящото  представяме  нашето  техническо  предложение за
изпълнение обекта на обществената поръчка по публикуваната от Вас обява за
събиране  на  оферти с  горепосочения  предмет, което   обхваща  следните
дейности и ресурси:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението, условията на
плащане,  както  и  всички  документи,  приложени  към  обявата  и  приемаме  да
изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в публикуваната от
Вас обява. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

Поемаме  ангажимент  да  изпълним  качествено  и  в  срок  поръчката  в
съответствие с изискванията Ви, заложени в техническата спецификация. 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват.

Декларираме:

1. На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от Правилника за прилагане
на  Закона  за  обществените  поръчки,  декларираме,  че  сме
съгласни  с  клаузите  на  проекта  на  договор  за  обществена
поръчка, приложен в Документацията за настоящата обществена
поръчка.

2. На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки, декларираме,, че срокът на
валидност на настоящата оферта е ______ месеца (не по – малко
от 3 месеца) от крайния срок за получаване на офертите.

3. На  основание  чл.  39,  ал.  3,  т.  1,  б.  „д“  от  Правилника  за
прилагане на Закона за обществените поръчки, декларираме, че
при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци  и  осигуровки,  опазване  на  околната  среда,  закрила  на
заетостта и условията на труд.

Гарантираме,  че сме в състояние да  изпълним качествено поръчката  в
пълно съответствие с гореописаната оферта.

 

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице и печат __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________


