Образец № 2

Наименование на Участника: КИМА КОНСУЛТ ЕООД
Седалище по регистрация: гр.Пловдив-4000, ул.Филип Македонски №50
BIC: RZBBBGSF
IB AN: BG 38 RZBB 9155 1000 748000
Банка РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
Булстат номер/ЕИК: 201 425 668
Точен адрес за кореспонденция: Р България, гр.Пловдив-4000, бул.Васил Априлов №20, етаж 4
Телефонен номер: +359 32 594 301
Факс номер: +359 32 517 394
Лице за контакти: Антония Ванчева Дерекювлиева
е mail: offlce@kima.bg
ДО
ПГАСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ"
ГР. ПЛОВДИВ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

Наименование на
поръчката:

за изпълнение на обществена поръчка
„Извършване на обследване на сгради за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията по
чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти
съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма
„Модернизация на материалната база в училище", модул
„Подобряване на училищната среда" за обект ПГАСГ
"Арх.Камен Петков" гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за участие за избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обследване на сгради за
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.
1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на
технически

паспорти

съгласно

чл.

176а

от

ЗУТ,

по

Национална програма
г
„Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната
ф. I шивдш /•'
среда" за обект ПГАСГ "Арх.Камен Петков" гр. Пловдив.
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Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от В;
обществена поръчка.
1. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
2. Предлагаме срок за изпълнение на предмета на договора 30(тридесет)календарщ
дни (не по-късно от 30.03.2015 г.).
3. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани <
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
4. Срокът на валидност на настоящата оферта, заедно с направените от на<
предложения и поети ангажименти е 90 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.
6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълнс
съответствие с Техническата спецификация и настоящото техническо предложение
7. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложените от нас цен
ще останат постоянни и няма да бъдат променяни за срока на изпълнение на обществената
поръчка.
8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на
N .

договора и при поискването от страна на Възложителя ще представим удостоверения от
съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /при публична покана/.
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Дата
Име и фамилия

Длъжност
Наименование на участника

02 / 12 7 i£014r
инж.Марин Младенов
Управител
К И М А КОНСУЛТ ЕООД
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