Образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За изпълнение на изискванията на чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП

Настоящето предложение се представя от
…………………………………………………………………………………………
(име на фирмата или физическото лице)
и е подписано от …………………………………………………………………….
(име и ЕГН)
в качеството му на …………………………………………………………………..
(управител, физическо лице)

Уважаема комисия,
В качеството си на кандидат за:
„Доставка на автовишка втора употреба за нуждите на община
Брезово”
предлагам следните условия:
1. Декларирам, че желая да участвам в конкурса за избор на изпълнител за
доставка на автовишка втора употреба, при условията упоменати в Публичната
покана.
2. Предложеният автомобил- автовишка отговаря на предварително зададените
от Вас показатели.
Предлагам да Ви доставя автовишка с изолиращ кош марка
...................……………………….. със следните данни и особености:
- произведен ……………………………………..…………./да е произведен не
по-рано от 2000 г.;
- работна височина .................................м. /не по малка от 12 м./
-товароподемност на изолиращия кош .............................кг. / не по малко от
200 кг./
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- тип двигател - дизелов;
3. Срок за доставката на автомобила – до…………….календални дни след
подписване на договора за доставка;
4. Предлагам срок на разплащане – ……………………………...… календарни дни след доставката на регистрираната в КАТ автовишка /или
след регистрация в КАТ при нов внос/
5. Задължавам се, ако офертата ми бъде приета, да изпълня доставката,
съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.
6. Изразявам съгласието си да се придържам към тази оферта за срок от 30
календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.
7. Заявявам, че ако конкурсът бъде спечелен от мен, настоящето
Предложение ще се счита за споразумение между мен и Възложителя, до
подписване и влизане в сила на Договор.
8. Декларирам, че съм запознат и приемам клаузите на проекта на договор.
.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Копие от документ за регистрация на фирмата /или копие на документа
за самоличност, ако участникът е физическо лице/.
2. Копие на свидетелството за регистрация на автовишката или други
документи удостоверяващи собствеността при нов внос.
3. Актуални снимки на автовишката.

Дата:…………

Подписал предложението: ………………………….
/ …………………………../
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