Образец № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка е предмет „Доставка осъществена чрез покупка на
автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за
2016 година“
Настоящето техническо предложение е подадено о т : „ПРИМЕКС“ ЕООД

в качеството му/им на: Управител
/длъжност/
Съдържание:
1.
Документ за упълномощаване - прилага се, само когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника.
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с количествената и техническа
спецификация с приложени следните документи:
а. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП- по образец №7
б. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец №8
в. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец № 9;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
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хешев, в качеството си на Управител на „ПРИМЕКС“
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ЕО О Д,

(наим енован ие на ю рид ическото лице)

участник в обявената or ТП Държавно горско стопанство Цонево процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на
автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за
2016 година“
с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка по обявената от Вас процедура - публично състезание по реда на ЗОП и декларирам,
че ще осигурим оферираните за изпълнение на поръчката гуми в срока на договора.
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1. Декларирам, че:
- Предлаганите гуми, предмет на обществената поръчка отговарят на изискваниятаа на
Възложителя;
- Оферираните гуми съответстват на минималните изисквания заложени в техническата
спецификация;
- Приемаме всяка конкретна доставка да се извършва франко посоченият от Възложителя адрес
- ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54.
- Приемаме срока на договора да е 30 календарни дни от датата на сключването му.
- Приемаме доставките се извършват в рамките до 7 (седем) календарни дни, считано от
получаване на заявката на възложителя.
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