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Образец
Приложение № 2
До:
Кмета на община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 51
ОТ:
_______________________________________________________________________________,
/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: ______________________________________________
регистриран ___________________________________________________________________ ,
/данни за регистрация на участника/
ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава _________________________ ,

представляван от _______________________________________________________________ ,
/трите имена/
в качеството му на ______________________________________________________________ ,
/длъжност или друго качество/
регистрация по ДДС _____________________________________________________________,
/данни за регистрация по ДДС на участника/
адрес за кореспонденция _________________________________________________________,

телeфон за контакт: ___________ , факс: _____________, електронна поща: _____________ ,
Банкова сметка:
IBAN ______________________________________ , BIC код на банката ________________ ,

Банка: ________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга” с предмет:
„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на
територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за
оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година”
която оферта е по отношение на следните обособени позиции:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Забележка: участникът посочва само тази/тези обособена/и позиция/и, за която/които участва и
за която/които се отнася офертата му.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата
техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената
поръчка:
1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до
изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за дата на
получаване на офертата.
2. Обществената поръчка ще изпълним под техническото ръководството и чрез лица с
необходимата правоспособност и квалификация. По време на време на изпълнението на поръчката
ще осигурим постоянно присъствие на всички необходими специалисти.
3. При изпълнението на поръчката ще използваме техническото оборудване, описани в
списъка, представен по образец съгласно приложение № 6 от документацията за участие.
4. Предлагаме срок за отсрочено плащане ___________________________ дни /Словом
__________________________ дни/, считани от представяне на надлежно оформена фактура –
оригинал, двустранно подписан протокол за действително извършените работи и справки за
обработените километри по маршрути, като дължимата сума се формира въз основа на договорените
единични цени.
5. Запознати сме с проекта на договор и приемаме:
5.1. Сроковете, установени в него, по отношение изпълнението на задълженията ни.
5.2. Условията му, в това число предвидените условия и начин на плащане.
6. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълняваме дейностите,
предмет на настоящата обществена поръчка, през целия период на действие на договора, а именно от
датата на подписване на договора за изпълнение до края на зимния експлоатационен сезон 2014/2015
г., а именно до 31.03.2015 г.
7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим
договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок. Приемаме да се
считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

8. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще
бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.
9. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на общинската пътна мрежа и климатичните
условия на района, условията на финансиране, както и всички документи, включени в книжата и
приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
10. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от
възложителя за изпълнението на поръчката.

[дата]
ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

