
Системно време: 14.1.2020 г. 16:06 ч.   

Помощ

Изисквания към участниците 1. Предложение за изпълнение на поръчката

1.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Въпроси

(няма) 

Добави описание!

Филтрирай по статус:  Без статус  Готови  За проверка  За корекция

Изглед за Участниците Търсене и подмяна на текст Пренареждане Бърза редакция

1.2.1. 1. Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по 
обявената от Вас процедура, и декларирам, че  ще осигурим периодични доставки на следните 
видове горива за автомобили:
1.1. Автомобилен бензин А95H;
1.2. Дизелово гориво;
1.3. Газ пропан-бутан.
2. Декларираме, че ще доставяме горивата съгласно изискванията на Техническата спецификация 
на възложителя.
3. Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде до 31.01.2021 г., считано от датата на 
сключване на договора.
4. Доставяните автомобилни горива (бензин и дизел) ще отговарят на изискванията за качество 
съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета 
с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., последно изм. и доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 
г.), както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република 
България.
5. Ще извършваме фактуриране на изтеклия календарен месец до 3-то число (първия работен ден) 
на месеца, следващ отчетния.
6. Ще осигуряваме достъп до информацията, която ще се съдържа във фактурата за изтеклия 
календарен месец на 1-во число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния и ще я 
изпращаме на посочен от Възложителя електронен адрес в електронен вариант;
7. Ще издаваме електронните карти безвъзмездно, като възложителят не заплаща месечни такси за 
обслужване на картите и такси за транзакции и покупки. Тези условия са предвидени и съобразени 
в ценовото ми предложение;
8. Съгласни сме зареждането на горива да се извършва в търговските ни обекти, подробно описани 
в Списък на търговските обектни  (бензиностанции), представен в процедурата по сключване на 
Рамковото споразумение № СПОР – 23/13.11.2019 г.
9. В случай че бъдем избрани за изпълнител ще предоставим гаранция за обезпечаване 
изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му, като условията и сроковете за 
задържането или освобождаването ѝ са съгласно посоченото в поканата за участие и клаузите в 
проекта на договор.

Настоящото предложение е валидно 5 (пет) месеца 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.

Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 
приложения към документацията за участие проект на рамково споразумение и проект на договор.  

  (Редактирай текста) 
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки
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Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма "Административен капацитет", съфинансиран от 
Европейският съюз чрез Европейския социален фонд 
Възложител: ЦООП към МФ 
Изпълнител: НегоПро
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