Образец № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Долуподписаният/ата................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

представляващ .......................................................................................................,
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ...................................................................,
вписано в търговския регистър или ЕИК/Булстат ....................................................,
в качеството си на .................................................................................................
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Детска градина №143 …“Щурче“, а именно:
1. Съгласни сме да извършим доставките до франко–складовата база на Детска
градина№ 143 „Щурче“………………………, периодично, за своя сметка, след
получаване на заявка.
2. Гарантираме, че доставяните хранителни продукти в детското заведение ще
отговарят на техническата спецификация, изискванията за безопасност и качество,
регламентирани в европейското и националното законодателство, изискванията на
нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните и други
нормативни документи в областта на хранителните продукти.
2.1. Ангажираме се при изменение и/ или допълнение на законодателството в
областта на храните, изпълнението на поръчката да бъде съобразено с тях.
3. Гарантираме, че ще доставяме предлаганите хранителни стоки в добър
търговски вид. Доставките ще бъдат придружени от сертификати за произход,
сертификати за качество и означен срок на годност на продуктите, като остатъчен срок
на годност на хранителните продукти от датата на доставката ще е не по-малко от 75%.
4. Задължаваме се за срока на договора специализираните транспортни средства,
които ще използваме за изпълнение на поръчката да отговарят на санитарнохигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти и да притежават
удостоверения за регистрация на транспортното средство от БАБХ, за превоз на
хранителни продукти от животински произход.
5. Задължаваме се за срока на договора обектите, които ще използваме за
доставка на храните да притежават валидно удостоверение за регистрация от БАБХ,
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните.
6. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е 1 (една) година, като сме
наясно, че поради извънредната епидемиологична обстановка въведена от 14 май до 14
юни 2020г., срокът на договора ще започне на тече от датата на подаване на първата
заявка от страна на Възложителя.
7. Декларираме, че сме запознати с условията на Възложителя и се задължаваме
да ги изпълняваме, като в нашето ценово предложение сме включили всички разходи,
свързани с качествено изпълнение.

8. Срокът на валидност на офертата ни е 2 /два/ месеца, считано от крайната
дата за подаване на оферти и приемаме да се считаме обвързани от предложенията и
условията, посочени в нея до изтичане на срока на валидността й и същата може да
бъде приета по всяко време от Възложителя, преди изтичането на този срок.
9. Декларирам, че офертата ни е изготвена при спазване на задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в Република България.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Предлагам срок за реагиране в случай на рекламация на продуктите,
след подадена заявка, ....................................... часа*.
* Под срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията
на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към
момента на доставка и/или след извършването й се разбира срокът, включващ времето от
получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени несъответствия с изискванията на
Възложителя в количеството и/или качеството на хранителните продукти, до
окончателното отстраняване на тези несъответствия и подписване на двустранен
констативен протокол за действителното отстраняване на същите.

2. Предлагам срок за доставка на продуктите, след подадена заявка
................................. дни.
*Предложеният срок за доставка на продукта след заявка следва да бъде изписан
в дни, като най-дългият предложен срок не може да бъде повече от 3 дни след заявка.
*Оценени ще бъдат предложения, които са посочени с цял астрономичен час /без
дробни на часа или минути/.
Дата: ……………2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

