Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
...............................................
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите
на МБАЛ „Лозенец” ЕАД: болнична храна, храна за дежурен персонал и
оперативни закуски “
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с обявлението и документацията за участие в откритата
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Eжедневно приготвяне и
доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД:
болнична храна, храна за дежуре н персонал и оперативни закуски “, заявявам, че
представляваното от мен
дружество/обединение желае да участва в обявената
процедура за възлагане на обществената поръчка и ако дружеството/ обединението
бъде определено за изпълнител, ще изпълни обществената п
оръчка при следните
условия:
1. Представляваното от мен дружество/обединение се задължава да изпълни
предмета на обществената поръчка в съответствие с нормите Закона за здравето (ЗЗ),
Закона за храните (ЗХ), както и на всички други нормативни актове, чието спазване е
необходимо за качественото изпълнение на поръчката.
2. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, когато е приложимо.
3.1. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме
(относимото се подчертава) капацитета на трето/и лица/а, а именно:
Наименование
Описание на ресурсите,
на третото/тите лице/а
които третото лице ще предостави на изпълнителя
3.2. Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП представям следните документи за поетите от
третите лица задължения, с които доказвам, че ще разполагам с техните ресурси:
…………………………………………………………………………………………………...
4.1. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме
(относимото се подчертава) подизпълнител/и, а именно:
Наименован
Обхват на дейностите, които
Размер на участието на
ие на
ще извършва (конкретната част от подизпълнителя в % (процент от
подизпълнителя предмета на обществената поръчка, общия обем на обществената
която ще бъде изпълнена от
поръчка, която ще бъде
подизпълнителя)
изпълнена от подизпълнителя)

4.2. Съгласно чл. 66 ал. 1 от ЗОП представям следните доказателства за поетите от
подизпълнителите задължения:
…………………………………………………………………
5.
Предлагаме заплащането на доставките да се извършва в срок от 60
/шестдесет/ дни от представяне на фактура от Изпълнителя и на приемателно предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни.
6. Декларирам, че:
а) Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в
съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
б) Техническото предложение включва всички видове диети от Техническата
спецификация за изпълнение на обществената поръчка;
в) Количествата храна, заявени от Възложителя ще се доставят трикратно за деня,
както следва:
Закуска – от 07:00 ч. до 07:30 ч. (с подкрепителната закуска в 10:00 ч.)
Обяд – от 11:00 ч. до 11:30 ч. (с подкрепителната ззакуска в 16:00 ч.)
Вечеря – от 17:00 ч. до 17:30 ч.
г) Количествата и видовете храна за всяко хранене ще се определят в заявка,
подадена от Възложителя до 12:00 ч. на предходния ден, а за новопостъпили пациенти
– до 09:30 ч. на същия ден;
д) Готовата храна ще се доставя със собствен транспорт на участника.
Транспортът ще отговаря на хигиенните изисквания за транспорт на готова храна и
хранителни продукти и да представи съответните разрешителни от РЗИ или ОД-БАБХ.
е) ще изпълняваме задълженията си по договора с грижата на добър търговец;
ж) Болничната храна ще се доставя, придружена с ежедневен приемо
предавателен протокол за доставка, съдържащ брой порции, единичен и об щ грамаж на
ястията и хранителните продукти.
З) При приготвянето на храната ще се спазват изискванията за хигиена, качество и
енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия, съобразено с
нормите за болнично хранене.
и) сме запознати с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме
съгласни с клаузите в него, като ги приемаме без възражения.
й) Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие
с изискванията, посочени в техническата спецификация.
7. На основание чл. 102 от ЗОП заявявам, че информацията, съдържаща се в
…………………….. ( посочват се конкретна част /части
) от Техническото
предложение за изпълнение на обществената поръчка е конфиденциална, защото
представлява търговска тайна и не подлежи на оценяване. Желаем тази информация да
не бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

8. Декларирам,1 че действителният/те собственик/ци по смисъла на §2, ал.1 от ДР
на ЗМИП на представляваното от мен дружество е /са/ следното физи
ческо
лице/следните физически лица/:
1. .......................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ..................................................................................................................................,
постоянен адрес .............................................................................................................,
гражданство ...................................................................................................................,
документ за самоличност ...............................................................................................,
2. .......................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ...................................................................................................................................,
постоянен адрес ..............................................................................................................,
гражданство ....................................................................................................................,
документ за самоличност ..............................................................................................,
……………………………………………………………………………………………
9. Във връзка с чл.66 от ЗМИП 2декларирам, че
· основната дейност на дружеството е………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
· паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за
възлагане на обществената поръчка имат следния произход: ………………………
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс з
а
деклариране на неверни обстоятелства.
10. Декларирам, че сме съгласни да получаваме протоколите, решенията, писмата
и други документи от Възложителя чрез ЦАИС ЕОП.
11. Прилагаме ЕЕДОП в електронен вид за участника, за всеки член от
обединението/консорциума, третото лице и/или подизпълнителя
(относимото се
подчертава) и документи за доказване на предприети мерки за надежност, в случаите,
когато е приложимо.
12. Прилагаме документ за упълномощаване / в случаите, когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител на участника/.
Известно ни е, че няма да бъдат разглеждани оферти, които не отговарят на
Техническата спецификация и на изискванията на Възложителя!
Приложения съгласно текста.
............................. г.
гр. ........................

1

Подпис:
(име, длъжност, печат)

Когато участникът е обединение/консорциум, всички съдружници в обединението/консорциумът
посочват кои са действителните собственици на техните дружества в отделни декларации към
Техническото предложение.
2
Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще
внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице
декларацията се подписва от него.

