Приложение 2
ДО
ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”
гр. ТЪРГОВИЩЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
С ПРЕДМЕТ:
„Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2021/2022 година с автобусен
транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление:
гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”
от: .............................................................................................................................................................
(наименование на участника)
с ЕИК/БУЛСТАТ .............................................,
подписано от ………………………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
в качеството ми на
……………………………………………………………………………………………………...
(длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Предложение за изпълнение на поръчка с предмет:
„Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2021/2022 година с автобусен
транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с.
Руец - с. Овчарово – гр. Търговище” .
1.
Декларирам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и
условията посочени в поканата за участие в процедурата.
2.
Декларирам, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним предмета на
поръчката качествено, в срокове и в пълно съответствие с техническите спецификации,
разписанието за движение на пристигане или тръгване до/от училищата, изискванията на
възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта на представеното от нас
предложение.
3.
Декларирам, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на поръчката,
приемаме го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за
изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта.
4.
Декларирам, че срокът на валидност на нашата оферта е до 15.09.2021 г.
5.
Декларирам, че имаме на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката
следните транспортни средства:
Максимален
Маршрутно
Вид
на Марка, модел,
Лиценз
Екологичен Година
на
брой
седящи
направление
автобуса
рег. №
№/ дата
клас
производство
места
Основен
гр. Търговище
Основен
- с. Руец –
с. Овчарово –
Резервен
гр. Търговище
Резервен
/Посочва се основен и резервен автобус с 40 или повече седящи места, може и два основни
автобуса с общ брой 40 или повече седящи места /

6.
Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител, автобусът посочен като основен
в сключен договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да бъде повторно заявен като основен или
резервен в договори за специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната
2021/2022 година с автобусен транспорт с други образователни институции.
7.
Декларирам, че квалифицираният персонал, с който разполагаме, предвиден да
участва при изпълнение на поръчката е:
Име на лицето

Образование и
професионална
квалификация

Позиция/функция при
Професионален
изпълнение на
опит
поръчката

Трудово правоотношение
на лицата с участника
(договор№/дата)

 Декларирам, че горепосочените лица са на разположение на участника, когото
представлявам, за срока на изпълнение на настоящата поръчка и отговарят на изискванията,
посочени в техническата спецификация, а в случай че някое от горепосочените лица изпадне в
невъзможност да изпълнява дейностите по настоящата поръчка, се задължавам да осигуря друго
лице с квалификация и опит, съответстващи на нормативните изисквания и изискванията на
възложителя за изпълнение на настоящата поръчка.
 Декларирам, че горепосочените лица не са осъждани за умишлени престъпления от общ
характер или да не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват
моторно превозно средство
При поискване от страна на Възложителя ще представим документи за доказване на
горните обстоятелства.
Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или
представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той
ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Дата: ...............2021 г.

ДЕКЛАРАТОР: .............................
(име, подпис и печат)

