ОБРАЗЕЦ №: 4
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
от ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ............................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ......................................................................................................................
(на длъжност)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…,
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка,
чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

“Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни дейности на
покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД,
гр.Бургас”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, ви
представяме нашето предложение за изпълнение:
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в
процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме
и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и
условията посочени в документацията за участие при възлагане на обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:
1. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за
участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от вас
процедура. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.
2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете
регламентирани от Възложителя в документацията за участие, а именно:
 Срок за изпълнение ........................ (словом) календарни дни
считано от датата на възлагане на СМР
3. Предлагаме гаранционен срок за извършените СРР:


за всички видове строително ремонтни работи ................месеца/словом............./

съгласно предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
4. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним предмета на
поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на
възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното
от нас предложение
Участникът се отстранява от участие в процедурата в случай, че не е представил в
техническата си оферта някои или всички от горепосочените компоненти или в тях се
съдържа информация, противоречаща на представената от възложителя техническа
спецификация, или са налице вътрешни противоречия, несъответствия и разминавания.

Дата: ............

ПОДПИС:.................................
(име и фамилия на представляващия/те
участника)

