
Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили, 
собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

До
Председателя на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси”, 
чрез Териториална дирекция „Държавен резерв’' 
гр.Варна,ул.София 28

от

(наименование на участника)
представлявано от

ГемилеЛ
законния представител или(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на 

участника)
в качеството си на_______ {J  _______________________________

(посочва се длъжността на представителя на участника) 

Уважаеми господин Председател,

след като се запознахме с условията за участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Извършване на техническо обслужване и ремонт на 
товарни автомобили, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси” ,предлагаме:

1. Срокът за реагиране на заявка за ремонт от Възложителя е 
.....  .................... ........

2. Срокът за уреждане на рекламации след получаване на уведомлението от Възложителя е 
.............................................Н . Ь . .................................................................................................................

3. След извършване на дейността по техническо обслужване и ремонт на 
автомобилите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и/или 
на териториалната/те й дирекция/и, ще предоставим на възложителя необходимите 
документи за произход, гаранция и качество на влаганите резервни части, материали и 
консумативи при извършването на сервизното обслужване на автомобилите.

4. При извършване на ремонтната дейност ще спазваме предписанията на 
производителя на съответната марка и модел автомобил.



5. В случай на наличие на дефекти във вложените части се задължаваме да 
подменим изцяло със свои средства и за своя сметка всички, съдържащи дефекти части, 
в срок до 14 /четиринадесет/ дни от уведомяването ни,

6. Гаранционният срок, който ще предоставим на възложителя, относно влаганите 
от нас резервни части, материали и консумативи при дейността по техническо 
обслужване и ремонт на автомобилите, ще бъде не по-малък от този на гаранционната 
карта, предоставена за влаганите резервни части, материали и консумативи.

7. След извършване на ремонт ще определим в Приемателно-предавателния 
протокол за предаване на автомобила гаранционен срок за извършените ремонтни 
работи.

8. Задължаваме се да отстраним повредата на място, а ако това не е възможно да 
извършваме превоз на автомобилите с повреда на възложителя до сервизните ни бази на 
цена в лв./км., определена в ценовото ни предложение, като в случай, че сервизната ни 
база е с отдалеченост повече от 20 (двадесет) километра от териториалното поделение на 
ДА ДРВВЗ, разходите за превоза след двадесетия километър ще бъдат изцяло за наша 
сметка.

9. Други предложения на Изпълнителя:

Подпис и печат:


