
до 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 
"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО" 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

от <3^.fb<?Jb^.4^.^ 
. ...шя.. ф .Jy?... шШ^..Ж-^Ж. 

(пълнсгнаименогание и адрес на управление на участника) 
За изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Извършване на услуга по 

хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДГС 
Цонево " ТП при ДП „ СИДП" гр. Шумен", представям следното техническо предложение: 

1.Приемам да изпълним поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в 
документацията за участие по настоящата обществена поръчка. 

Обект на поръчката - извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и 
интериора на служебните автомобили на „ДГС Цонево " ТП при ДП „ СИДП" гр. Шумен, как го 
следва: 

1.1. Външно измиване включва: 
- ръчно (чрез изтъркване или безконтактно) измиване с водоструйка и миещ автокозметичен 

препарат; 
- подсушаване на външните повърхности на купето, стъклата и огледалата; 
- почистване колонки на врати, багажник и прагове. 
- почистване с препарат на джанти, тасове и гуми от замърсявания. 
1.2. Комплексно измиване и почистване, освен описаното външно измиване, включва и 

вътрешно почистване на автомобила, а именно: 
-изпиране на стелките; 
-почистване в дълбочина с прахосмукачка на замърсявания по седалки, под и багажник; 
-почистване на прах на вътрешните повърхности и детайли в купето на МПС; 
-почистване на вътрешната повърхност на стъкла, огледало и прагове. 
2. Температурата на водата, използвана за различните операции ще бъде съобразена с вида 

МПС и няма да уврежда боята, лаковият слой върху боята, пластмасовите или др.части на 
автомобила. 

3. При констатирани щети в резултат на извършената от нас услуга се задължаваме да поемем и 
възстановим 100% нанесените щети върху МПС. 

4. Декларирам, че ще извършим поръчката на ТП „ДГС Цонево", съгласно Техническата 
спецификация от документацията за участие на Възложителя, при осигуряване на всички 
нормативно определени задължения.. 

5. Декларираме, че разполагаме с техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение предмета 
па поръчката, съгласно техническото задание към документацията»за.участие, 

6. Място на изпълнение: .^лл^Ш^Ш^....^..,^^/^ &bf*7b*~e 4? 
забележка: посочва се адм. адрес па обект на участника /собствен или нает/, находящ се па 

територията на ТП ДГС Цонево, в който ще се извършва услугата. 



7.Приемаме срокът за изпълнение на договора да е 31.12.2015г. 
8. Приемаме, при необходимост, да приемем за обслужване по предмета на поръчката и 

други служебни автомобили на възложителя, като се запазят условията по договора за техническо 
обслужване и ценообразуването на извършваните услуги. 

Срок на валидност на офертата- / не по- кратък от 30 дни / от крайният срок за 
депозиране на оферти 

Дата: 2015 г. , 
rp.jfafo&b**?. Подпис^ ч л . 2 о т З З Л Д 
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