1269 Доставка на смазочни материали материали за автомобили и автокозметика за
нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
„ЕЛИТ ТРАК” ЕООД оферта
Предложение за изпълнение на поръчката

1.1. Техническо предложение
попълнени

1.1.1.

попълнени

Минимално изискване

В срока на рамковото споразумение и сключения въз основа на него договор по настоящата процедура
за конкурентен подбор приемаме да извършим доставки на автокозметика и смазочни материали за
автомобили като:
1. Срокът за изпълнение на доставките да бъде от датата на сключване на договора до 31.01.2021 г.
2. Доставката на всички артикули, описани в техническата спецификация, да бъде в пълно съответствие с
параметрите съгласно сключеното рамково споразумение.
3. Доставката на заявените артикули да се извършват в срок до два работни дни от тяхното заявяване
като вид и количество от страна на Възложителя на посочените от него места (адреси).
Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:
1. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения към поканата за участие техническа спецификация и проект на договор
2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Приемаме фактурирането да се извършва до 3-то число (първия работен ден) на месеца следващ
отчетния.
4. Приемаме да предоставяме информацията (заявените и доставени количества по артикули), 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;
5. Настоящото предложение е валидно 60 (шестдесет) дни, считано 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.

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)

1.2. Документи
попълнени

1.2.1.

попълнени

Минимално изискване

Липсва прикачен документ

Декларирам, че няма настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откриване
на централизираната процедура.
При настъпила промяна, участникът следва да приложи нов попълнен ЕЕДОП, подписан от лицата, които
ги представляват, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)
Прикачени документи:

1.2.2.

попълнени

Минимално изискване

Декларирам липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Участникът попълва, подписва с електронен подпис и прикачва декларацията по образец.
Документи към въпроса:
Deklaracia_54_1_7_ZOP.docx 23 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване
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