Приложение № 1
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC:
IBAN:
Банка:
Булстат номер/EИК
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
Г-Н/Г-ЖА…………………..
ДИРЕКТОР НА
………………………………..
ГР…………………………….
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на
енергиен сертификат, съгласно чл. 15 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016г.
за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради за обект :………………………………..“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за участие за
избор на изпълнител за „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна
ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 15 от Наредба № ЕРД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност,
сертифициране

и

оценка

на

енергийните

спестявания

на

сгради

за

обект:………………………………..“.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас обществена поръчка.
1. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Предлагаме срок за изпълнение на предмета на договора ………….. календарни
дни (но не по-късно от 08.07.2016 г.).
3. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
4. Срокът на валидност на настоящата оферта, заедно с направените от нас
предложения и поети ангажименти е 90 дни, считано от крайния срок за подаване на
оферти.
5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.
6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с изискванията на всички действащи нормативни актове и настоящото
техническо предложение.
7. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложените от нас
цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни за срока на изпълнение на
обществената поръчка.
8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при поискване от
страна на Възложителя при подписване на договора ще представим актуални документи
съгласно изискването на чл. 67, ал. 6 от ЗОП /издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП
(свидетелство/а за съдимост) и по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (удостоверение от органите
по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
участника)/.
Подпис:
Дата / ../ ….
Име и фамилия …………………………………..
Длъжност …………………………………..
Наименование на участника …………………………………...

