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Т~ХПИЧЕСКО ПPEJ(JIO)KIOIИE ЗЛ ИЗНЪJПШIIИЕ I(Л IIОРЪЧКЛТЛ В 

СЪОТВЕ:t'СТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТ~ СIIЕЦИФИКЛitИИ И ИЗИСКВЛIIИЯТЛ IIЛ 

ВЪЗJ 1 ОЖ:ИТЕJ IЯ 

в процедура за възлагане н а обществена поръчка с предмет : 

"TEKYII~ P~MOIIТ И Tt<:XIIИЧECKO ОI>СЛУЖ1~ЛIШ •-•а сашпаршпе автомоб11 :111 11а 

1 ~СМ 11-Стара Загора, ПOCO'ICIIII ПО l\lapн:a И бpoil 11 TCXIIII'ICCI<"aTa СПСНIIфшсаiЩН, 

HI\.'110'/ ИTCЛIIO Д.ОСТавн.:а на IIC06XOJ\Иi\111ТC pc·зcpВIIIl 'laCТII 11 IПВЪрШВаiiС 11<1 pCMOIITIIII 

услуги нре·1 2017•·." 

ОТ: .А СОРТ 95" /· . .'ООД. ЕИК: ВС'833 172467; 
CcдaJII1 II te и адрес на уп равление: 6000, град Стара Загора, ул. "Св. Кюп ь·орис " М!53 

представлявано от Георги Димитров 1/етров 

Aupec за кореспонденция: 6000, град Стара Загора, у.1. "Св. Княз Борис" М!53 
л иttе за контакти : !!_'вгени Ганев 

тел . : 042 650020; факс: 0426500/ 0: e-mai l: iveco_assor·t95@abv.bg 

УВЛ)КЛЕМИ I 'OCIIOЖ"И И I 'OC IIO) ~Л, 

Приемаме и се с•1и таме за обвързани от задълженията и условията, поети с 

ttастоящата оферта. 

]аявяваме . че до пo:tiiii CBaiie на договора настоящето заявпение велно с 

- IlpC.lCTaJЗciiaтa оферта tнс IIре;tстав. t ява СIIОрЭЗ)'i\\ение .\IeЖ,l)' нас и .. Тролейбус11 11 и arпoб:·ciiii 
~ 

IIpc1I01_!_C ~ООД. Стара Загора. което ще бъде безусловно гарантиран о от ниншта гapaнtLH~I ~: 1 

)' 'laCTJ1C. 
Заявяваме. че сме запоз11ати с условията 11а Възложителя и nрис:\rа:щ:: дп и mъ:lrl l t .\1 

всички права и задължен ия, произтичащи от тях. 

Заявяваме. че сме запознати с всички условия и документи за участие в nроцедурата . с 

II З искванията за изготвяне и lfредставяне на оферта. с изискванията към участнините и КЪ\t 

11 1 П ЪЛ 11СН11ето на поръ•tката, J<O tiТO нри с.vrам с . 

Заявя ваме. че ще изnът rим u срок обш.сстJЗената поръ•rка и HlC и-зн ·t,_111ЯВа:\1е нcи•tKII 

'Ш,'{Ъ; rже 1111Я 110 ДОГОВОра За Срока lla НСГОВОТО / LСЙСТВИе . 

13с:и •Iки дейности ще б1,дат съгласувани с 13t>'3ложитсля и 11р11 IIco6xo;tююc l 

кори гира11и и ще се изпълняват в обеi\11 и съдържание съглас110 доку:\rснтаuията -~а 

общсетвена поръчка и nроекта на договор. 

ll аетоящото тех rти•rсс ко предложение е валидно за период от 7 (ceдe.vr) .\1CCCita от 

.1а П1" 1 а . оnредс.1с на -~{1 краен срок '3<1 nо.1у•шване ш1 оферти. СЪГ!Н1С t 10 обявлението ·~а 

общсстuена поръчка и нtе ос·1 ан с обвързващо -~а нас. 

)~ата: 19. 12.20 16 г. 

l ~pa,гt: Стара '3агора "' 

tш!дЩ~д_ ~ 

ПОДi lИС: 
~~ 

Георги дМ~итров nетро!~ 
г---------~----
А EOO;Q 

Vf "АСОРТ'95" 
Ст ра Загора 


