
Приложение № 2 
ДО 
ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 
ДИРЕКТОР НА 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" - ПЛОВДИВ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Техническо 
обслужване - поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили от марките "Рено" и "Пежо", 
собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" гр. София, 

стопанисвани от ТД "Държавен резерв" - Пловдив за срок от 1 (една) година" 
от 

Долуподписаният Недялко Тодоров Делчев 
Е П Ш Л Й А 1цЩ л.к. издадена на 17.03.2015 от МВР София, адрес: гр. София, 
бул. Черни връх 185Г, в качеството си на управител, 
на „Фулда България" ООД 

с Е И К 836231725, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. Освобождение 112, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

След като се запознахме с документацията за участие в обществената поръчка с 
гореописания предмет, 

ЗАЯВЯВАМЕ: 
1. Разполагаме с посочения в техническата спецификация: брой технически лица, 

сервизна база на територията на гр. Пловдив, инструменти, съоръжения и техническо 
оборудване, както и с персонал и с ръководен състав с професионална компетентност за 
изпълнението на поръчката. Прилагаме система за управление на качеството съгласно БДС 
EN ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват включващ дейности, свързани с предмета на 
поръчката. 

2. Гаранционният срок за извършените работи ще е 6 /шест/ месеца и започва да тече 
от издаването на автомобила. 

3. При сключване на договора ще представим документ за внесена гаранция за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на обществената поръчка без ДДС. 

Банкови реквизити на сметката, по която ще бъде възстановена паричната гаранция 
за участие в процедурата: 

БАНКА: Райфайзенбанк България АД 
BIC: RZBBBGSF 
IB AN: BG51RZBB91551060229815 
Титуляр на сметката: Фулда България ООД 
4. Прилагаме следните документи за участие в обществената поръчка съгласно 

изискванията на Възложителя: 
- Ценово предложение - Приложение №1; 
- Техническо предложение - Приложение №2; 
- Декларация за съгласие с проекта на договора - Приложение №4; 
- Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП - Приложение №5; 
- Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП - Приложение №6; 
- Декларация за не/използване на подизпълнител - Приложение №7; 
- Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Приложение №8; 
- Списък на техническите лица по б. Б, II, т.1 от техническата спецификация; 



f-

- Декларация за инструментите, съоръженията и техн. оборудване по б.Б, II, т.2 от 
техническата спецификация; 

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния 
по б.Б, II, т.З от техническата спецификация; 

- Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството (или 
еквивалент) по б.Б, II , т.4 от техническата спецификация; 

- Копие на документ по б.Б, II, т.5 от техническата спецификация. 
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