ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От: ……………………………………………………………..……..………..……..………..……..
(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 320-ЕС-19КК-У-З с предмет: „Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на „EBН България
Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „EBН България Топлофикация“ ЕАД и
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД”, при следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката:
-Пратките ще бъдат приемани в офисите на Възложителя съгласно графика посочен в Приложение 1
към Технически изисквания - „Списък на офисите и График за посещение на офисите на Възложителя“;
-Доставянето на пратките ще се извършва на адресите на получателите посочени на опаковката на
пратките.
Услугите по договора ще бъдат изпълняване при спазване на сроковете посочени от Възложителя в
проекта на договора, част от процедурната документация.
Технически параметри:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
Предложение на участника
№

1

2

Минимални изисквания на възложителя
За срока на действие на договора ще поддържам
валидна притежаваната от мен индивидуална лицензия
издадена от КРС, за извършване на услуги включени в
обхвата на УПУ, както следва: 1* Приемане, пренасяне и
доставяне на вътрешни и международни пощенски
пратки (чл.34, ал.1, т.1 от ЗПУ), 2* Приемане, пренасяне
и доставяне на вътрешни и международни пощенски
пратки колети -до двадесет килограма (чл.34, ал.1, т.2
от ЗПУ), 3* Допълнителни услуги "препоръка" и
"обявена стойност" (чл.34,ал.1,т.4 от ЗПУ).
За срока на действие на договора ще поддържам не
по-малко от 2 офиса/клона на територията на всяка от
9-те административни области на Р.България, в чиито
територии попадат лицензионните територии на
възложителите в настоящата обществена поръчка, като
офисите/клоновете ще бъдат разпределени както
следва:
мин. по 1 офис/клон в съответния областен град и мин.
по 1 офис/клон в съответното населено място посочено
по-долу, прилежащо към територията на всяка една от
9-те области, в които възложителите по настоящата
обществена поръчка разполагат с отделни структурни
звена, а именно: Пловдив и Стамболийски, Пазарджик и
Панагюрище, Ст.Загора и Раднево, Бургас и Карнобат,
Сливен и Нова Загора, Хасково и Свиленград, Ямбол и
Елхово, Смолян и Чепеларе, Кърджали и Момчилград,
както и минимум 1 офис/ клон разположен на
територията на гр. София.

(Да/Не, Информация,
Технически показатели)

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

1

3

4

Прилагам попълнено Приложение 1 към Технически
изисквания - „Списък на офисите и График за
посещение на офисите на Възложителя“, съдържащо
адресите на офисите, чрез които ще бъдат изпълнявани
услугите предмет на поръчката, лица и телефони за
контакт.
Декларирам, че при промяна в данните посочени от
мен в Приложение 1 към Технически изисквания „Списък на офисите и График за посещение на офисите
на Възложителя“, в срок от 5 работни дни, ще изпратя
актуализирано Приложение 1 към Технически
изисквания.

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

5

Декларирам, че ще спазвам графика за посещение на
офисите на Възложителя, посочен в Приложение 1 към
Технически изисквания

[ ] Да [ ] Не

6

По време на изпълнението на договора нося
гражданскоправна, наказателно правна и
административно правна отговорност за действията си
при изпълняване на задълженията по договора.

[ ] Да [ ] Не

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на
изброените в Таблица № 1 точки. В случай, че дадена точка има подточки, то за
изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на
всичките и подточки. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи
допълнителни документи, като доказателства за отговорите на зададените въпроси.
Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от
минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано,
респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с
предварителна покана за участие.
Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия,
Технически изисквания за предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на „EBН България
Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „EBН България Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН
Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД“, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Kлауза
за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, Мерки за Безопасност при работа на
външни фирми на територията на Възложителя
Запознати сме с проекта на договор (заедно с приложенията му, представляващи неделима част от
него), приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, в законоустановения срок, ще сключим
четири договора, по един с всяко от дружествата Възложител по настоящата обществена поръчка.
Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.
Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо и финансово предложение за срок
от 180 дни от датата, която е посочена в поканата за дата на получаване на офертата.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)
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