
Приложение №5 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ТП „ДГС ВЪРБИЦА” 

гр. Върбица 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка-публично състезание  

 

От              , 

вписан  в Търговския регистър при Агенция по  

/изписва се наименованието на търговеца/ 

вписванията с ЕИК     , представляван/о от    

             

в качеството му на            

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

На основание Ваше Решение № ............./...................................... г. и обявление за 

възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в публично 

състезание  процедура за: „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-

превозни средства-собственост на ТП „ДГС Върбица”, през 2018 година”, при 

условията, обявени в утвърдената от Вас документация за участие, като правим следното 

техническо предложение: 

 

1. Срок за изпълнение на услугите: ………… /………………/ календарни дни, 

считано от датата на сключване на договора. 

2.Вид на услугите – съгласно, списъка по Приложение №1А. 

 3.Предлагаме гаранционен срок на предлаганите от нас услуги: .......... 

(словом:............................................................) 

4.Разполагаме с необходимият кадрови ресурс за извършване на услугите именно: 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

като прилагаме следните документи за придобита квалификация на горепосочените 

служители: ………………………………………………………..; 

5.Разполагаме с технически оборудван/и сервиз/и на територията на гр. Върбица в 

които ще бъдат извършвани ремонтите и техническото обслужване на МПС, който се 

намира на следният адрес:  

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………; 
(посочва се административния адрес на обекта на територията на гр. Върбица) 

 

 

6. Място на изпълнение на услугите-описаните места за извършване на ремонти по 

т.5. 

7. Към техническата оферта прилагаме следната допълнителна информация: 

…………………………………………………………………………………………………… 



Приложение №5 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Предлаганите от Нас услуги, са съобразени с броя МПС с които разполага ТП 

„ДГС Върбица”, а именно: 

 

№ 

по 

ред 

Марка и модел на МПС,  

тип двигател 

Година на 

първа 

регистрация, 

год. 

Мярка Количество 

1. Тойота Авенсис 2009 бр. 1 

2. Тойота Хайлукс 2008 бр. 1 

3. ВАЗ 21214, бензинов 2006 бр. 1 

4. ЛАДА ЛАДА 4х4 2010 бр. 2 

5. УАЗ 31514 2006 бр. 1 

6. ЛАДА ЛАДА 4х4 2014 бр. 2 

 

 

9.Декларираме, че приемаме обявените от Възложителя условия, а именно: 

9.1.След сключване на договора за изпълнение на услугите, Възложителя няма 

задължение за усвояване на пълният обем на описаните услуги (по видове и прогнозни 

количества) от Приложение №1А; 

9.2.При необходимост, Възложителя може да заяви извършването на допълнителни 

количества услуги-по описаните видове в Приложение №1А, по единичните цени (в 

лева без ДДС), посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта. 

10.Предлагаме …………… %(словом:…………………………………процента) 

търговска отстъпка от цените на предлаганите от нас услуги в търговската ни мрежа, 

относно извършване на услуги-извън посочените в Приложение №1А; 

11.Срок на валидност на офертата-……………. /………………………./ календарни 

дни от крайния срок за подаване на офертата.  

 
 

 

Дата:....................201….г.                            УЧАСТНИК: ................................... 
(подпис и печат) 

(..........................................................................) 
(име и фамилия) 

 


