Приложение № 3

Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Наименование на
поръчката:

“ Извънгаранционно абонаментно обслужване на
автомобили, собственост на Комисията за защита на
личните данни и доставка на авточасти “

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание Ваша публична покана за представяне на оферти по реда на Глава осма
„а” от Закона за обществените поръчки заявяваме, че желаем да участваме да участваме в
процедурата при условията, посечени в публичната покана и Изискванията на Възложителя със
следното техническо предложение:
1. Декларираме, че настоящото предложение е валидно 60 дни от крайния срок за
подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време
преди изтичане на този срок.
2. Ще извършваме необходимите дейности по техническото обслужване и ремонт за
посочените марки автомобили при изминаване на определения пробег от километри (време) в
зависимост от експлоатационните изисквания на завода производител и извършване на
аварийни ремонти.
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3. Доставяните и монтирани при изпълнение на поръчката резервни части, материали и
консумативи ще съответстват на марката и модела на автомобилите по обособената позиция и
ще бъдат оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани, което ще удостоверяваме със
сертификат за тяхното качество и произход.
4. Следгаранционното сервизно обслужване и ремонта на служебните автомобили,
предмет на настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за
съответната марка.
5. Гарантираме качеството на извършените дейности по сервизното обслужване и
ремонта на техниката и оборудването за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените
резервни части и материални средства.
6. Ще поддържаме наличност от резервни части и консумативи от първа необходимост
за автомобилите на възложителя.
7. При необходимост от резервни части, които не са в наличност, ще организираме
доставката им в срок до 10 календарни дни.
8. Ще осигурим създаването и поддържането на регистър с данни (история) за сервизното
обслужване на автомобилите. Регистърът ще съдържа информация за датите, вида на
извършените дейности, вложените резервни части, труд и материали, въз основа на която
информация ще се поддържа в актуално състояние сервизната книжка на всеки автомобил.
9. Ще извършваме за своя сметка отстраняването на повредите, дължащи се на лошо
качество на извършения ремонт или на вложените резервни части, както и репатрирането в
следствие от това на автомобилите до сервиза си.

Дата ..................... 2014 г.
ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
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