Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: Доставка на
автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане
/изписва се името на участника/

/ ЕИК(БУЛСТАТ) и седалище и адрес по регистрация /

/три имена и качество на представляващия /

С настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура и декларирам, че ще осигурим
необходимото гориво - бензин А95Н за срока на договора.
Декларирам, че ако бъдем избрани за Изпълнител, се задължаваме при изпълнение на
договора, да спазваме следните изисквания на Възложителя:

1. Доставените горива ще отговарят на изискванията и стандартите,
определени в Наредбата за качеството на течните горива, условията и реда и
начина за техния контрол, изискванията на Закона за възобновяемите и
алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за чистотата на
атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на
действащата нормативна база в България.
2. Посочените от нас търговски обекти (бензиностанции) са включени към
система за безналично картово плащане чрез електронни карти и
регистриране на заредените горива и предлагат всички видове гориво, обект
на поръчката.
3.
Ще осигурим достъп до информацията, която ще съдържа фактурата за изтеклия
календарен месец, следващ отчетния.
4.
Ще извършим фактуриране на изтеклия календарен месец до 3-то число (първия
работен ден) на месеца следващ отчетния.
Приложения към настоящото предложение:
1.Списък на търговските обекти (бензиностанции) на участника - собствени, наети или
франчайз, на територията на Област Пловдив, даващи възможност за зареждане чрез
карти за безналично плащане и предлагащи всички видове гориво, обект на поръчката.
2.Други, които участникът смята, че са от особена важност при оценката на офертата.
Настоящата оферта е валидна 30 (тридесет) дни от крайния срок за получаване на
офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договора.
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/............................................................/
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