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Образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с пред^лет:
^Приготвяне н доставка на готова храна за нуждите на "СБР-НК" ЕАД филиал 

Банкя** в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя

Настоящото предложение е подадено от Мария Станимирова Тодорова в качеството му 
на управител на ,JPBUia кетъринг“ ООД, ЕИК 204199498, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район „Средец“, ул. ,Далоян“ Ха 6, ет. партер, представлявано от 
М{фия Станимирова Тодорова

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка 
с предмет ,Д1риготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „СБР-НК ЕАД филиал 
Банкя”.

Декл^ираме, че сме запознати и приемаме изискванията на Възложителя, заложени в 
Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка.

1. Декларираме, че ще изпълняваме поръчката изцяло в съответствие с Техническите 
спецификации, като в описаните храни -  предмет на поръчката, ще влагаме продукти в 
съответствие с действащите нормативно установени станд^пи и изисквания. Готовата 
храна, която ще доставяме, ще бъде приготвена в пълно съответствие с изискванията на 
Техническите спецификации за съответната диета и ще съдържа продукти от описания 
видиграмаж.

2. Декларираме, че ще приготвяме и доставяме храна съобразно менютата по 
Приложение №1 и Приложение Ха 2 към Техническите специфщсации.

3. Деюкфираме, че ще приготвяме и доставяме храна във вариант на меню съгласно 
Приложение №1 и Приложение № 2 към Техническите спецификации за съответния вид 
диета.

4. Деющ)И1М1ме, че ще доставяме топла храна на възложителя, готова за директна 
консумация.

5. Декларщш1е, че срокът на валидност на офертата е 4 (четири) (най-малко 4 (четири)) 
месеца от датата на Iqpaйния срок за получаване на оферта.

6. Декларираме, че сме съгласни и приемаме условията в Проекта на договор -  
неразделна част от Документацията за участие.

7. Декл^ираме, че ще извършваме доставките ежедневно, със собствен или нает 
специализщжн транспорт, съгласно изискванията на Възложителя.

8. Декл^ираме, че офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията щ 
т]^д, които са в сила в Република България. и



ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Частникът посочва документите, които прилага към техническото предложение, в
случай че представя такива)

Дата:18.07.2019г.
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' Документът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.


