ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.
КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА
ОФИС ТЕХНИКА“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя
ДО: _______________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)

ОТ: ______________________________________________________________,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
I.
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Поддръжка и ремонт на офис техника”, Ви
представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката, както
следва:
1. Предложение за „Ремонт на принтери, съгласно техническа спецификация
ТС С 92.2497.16”, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата
ни. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане
обвързващо за нас до сключване на договор за изпълнение.
Ще изпълним изискванията на Възложителя, съгласно Техническа спецификация ТС
С 92.2497.16, и нашето предложение, съгласно колона № 3 на Таблица № 1, както
следва :
Таблица № 1
№
по ТС
1

ИЗИСКВАНИЯ,
СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС А76.2582.16

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА:
…………………………………………………
(изписва се наименованието на участника)

2

3

(В колона 2 се изписват изискванията, съгласно всички точки от ТС С 92.2497.16,
а в колона 3 съответните предложения на участника)
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2. Предложение за „Ремонт на плотери, съгласно техническа спецификация
ТС С 92.2502.16 ”, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата
ни. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане
обвързващо за нас до сключване на договор за изпълнение. Ще изпълним
изискванията на Възложителя съгласно Техническа спецификация ТС С 92.2502.16, и
нашето предложение, съгласно колона № 3 на Таблица № 2, както следва:
Таблица № 2
№
по ТС
1

ИЗИСКВАНИЯ,
СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС С 92.2502.16
2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА:
…………………………………………………
(изписва се наименованието на участника)
3

(В колона 2 се изписват изискванията, съгласно всички точки от ТС С 92.2502.16,
а в колона 3 съответните предложения на участника)
3. Предложение за „Ремонт на факс-апарати, съгласно техническа
спецификация ТС С 92.2499.16 ”, което ще бъде обвързващо за нас в срока на
валидност на офертата ни. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото
предложение ще остане обвързващо за нас до сключване на договор за изпълнение.
Ще изпълним изискванията на Възложителя съгласно Техническа спецификация ТС
С 92.2499.16, и нашето предложение, съгласно колона № 3 на Таблица № 3, както
следва:
Таблица № 3
№
по ТС
1

ИЗИСКВАНИЯ,
СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС С 92.2502.16
2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА:
…………………………………………………
(изписва се наименованието на участника)
3

(В колона 2 се изписват изискванията, съгласно всички точки от ТС С 92.2499.16,
а в колона 3 съответните предложения на участника)
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4. Предложение за „Ремонт на скенери, съгласно техническа спецификация
ТС С 92.2498.16”, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата
ни. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане
обвързващо за нас до сключване на договор за изпълнение. Ще изпълним
изискванията на Възложителя съгласно Техническа спецификация ТС С 92.2498.16, и
нашето предложение, съгласно колона № 3 на Таблица № 4, както следва:
Таблица № 4
№
по ТС
1

ИЗИСКВАНИЯ,
СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС С 92.2498.16
2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА:
…………………………………………………
(изписва се наименованието на участника)
3

(В колона 2 се изписват изискванията, съгласно всички точки от ТС С 92.2498.16,
а в колона 3 съответните предложения на участника)
5. Предложение за „Ремонт на непрекъсваеми захранвания (UPS), съгласно
техническа спецификация ТС С 92.2500.16”, което ще бъде обвързващо за нас в
срока на валидност на офертата ни. Ако бъдем определени за изпълнители,
настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключване на договор за
изпълнение. Ще изпълним изискванията на Възложителя съгласно Техническа
спецификация ТС С 92.2500.16, и нашето предложение, съгласно колона № 3 на
Таблица № 5, както следва:
Таблица № 5
№
по ТС
1

ИЗИСКВАНИЯ,
СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА:
…………………………………………………
(изписва се наименованието на участника)

ТС С 92.2500.16
2

3

(В колона 2 се изписват изискванията, съгласно всички точки от ТС С 92.2500.16,
а в колона 3 съответните предложения на участника).
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6. Предложение за „Ремонт на мултимедийна техника, съгласно техническа
спецификация ТС С 92.2501.16 ”, което ще бъде обвързващо за нас в срока на
валидност на офертата ни. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото
предложение ще остане обвързващо за нас до сключване на договор за изпълнение.
Ще изпълним изискванията на Възложителя съгласно Техническа спецификация ТС
С 92.2501.16, и нашето предложение, съгласно колона № 3 на Таблица № 6, както
следва:
Таблица № 6
№
по ТС
1

ИЗИСКВАНИЯ,
СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА:
…………………………………………………
(изписва се наименованието на участника)

ТС С 92.2501.16
2

3

(В колона 2 се изписват изискванията, съгласно всички точки от ТС С 92.2501.16,
а в колона 3 съответните предложения на участника).
7. Предложение за „Поддръжка на копирна техника съгласно техническа
спецификация ТС А 76.2496.16”, което ще бъде обвързващо за нас в срока на
валидност на офертата ни. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото
предложение ще остане обвързващо за нас до сключване на договор за изпълнение.
Ще изпълним изискванията на Възложителя съгласно Техническа спецификация ТС
А 76.2496.16, и нашето предложение, съгласно колона № 3 на Таблица № 7, както
следва:
Таблица № 7
№
по ТС
1

ИЗИСКВАНИЯ,
СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА:
…………………………………………………
(изписва се наименованието на участника)

ТС А 76.2496.16
2

3

(В колона 2 се изписват изискванията, съгласно всички точки от ТС А 76.2496.16,
а в колона 3 съответните предложения на участника).
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II.

Декларираме, че ще спазваме следните срокове:

1.
Срок за изпълнение на поръчката – 36 (тридесет и шест) месеца от
сключване на договора.
2.
Срок за изпълнение на конкретна заявка за извършване на ремонт – до
22 (двадесет и два) работни дни, считано от датата на потвърждение на ремонта.
3.
Време за осъществяване на първоначален оглед на проблемната
техника в градовете Хасково, Плевен и Шумен – до 2 (два) работни дни, считано
от датата на изпращане на заявката за ремонт на техниката.
4.
Време за осъществяване на първоначален оглед на проблемната
техника в град София – до 1 (един) работен ден, считано от датата на изпращане на
заявката за ремонт на техниката.
5.
Време за предоставяне на „Техническо и ценово предложение за
извършване на ремонт“ – до 5 (пет) работни дни, считано от датата на извършване
на първоначалния оглед.

дата: ___.___.____г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

