
1.1.1. Участвам със същия ЕЕДОП, който  е подаден в откритата централизирана процедура и потвърждавам,
че съдържащата се в него информация е актуална.
Забележка: В случай, че е настъпила съществена промяна в обстоятелствата посочени в ЕЕДОП при
откритата централизирана процедура, участникът следва да приложи нов, попълнен ЕЕДОП, подписан
от лицата, които го представляват, членовете на управителни и надзорни органи и др. лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

1.1.2. За участника не трябва да е налице обстоятелството по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП за удостоверяването на
което същият представя декларация по образец.
Документи:

 Dekl._54_al_1_t_7_ZOP.docx 63 Kb

1.2.1. Декларирам, че сме запознати със списъка на обектите за изпълнение на работата, както и с обема на
работата.
Предлагам да организираме и изпълним поръчката съгласно поканата за участие и техническата
спецификация при следните условия:
1. За изпълнение на поръчката ще осигурим необходимото оборудване, машини, професионални
екологосъобразни препарати, консумативи, персонал, транспорт и организация на работата, за да
осигурим качествено и добросъвестно изпълнение на дейностите по почистване съгласно описанието на
обекта на поръчката и изискванията на Индивидуалния Възложител.
2. Изразяваме своята готовност да изпълняваме всички описани в Техническата спецификация видове
дейности, в съответствие с изискванията на Индивидуалния Възложител.
3. Приемаме и се съгласяваме безусловно с клаузите на проекта на договор за обществената поръчка.
4. Срокът на изпълнение на услугите е от датата на сключване на договора до 31.05.2021 г. или по-
кратък – до достигане на неговата максимална стойност.
5. Настоящото предложение е валидно 4 месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще остане
обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Документи:

 Tehn_spetsif_pochistvane.docx 81 Kb
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 Име на въпросник С тегла Статус Въпроси

1. Документи и Предложение за изпълнение на поръчката 3

 Име на група Тегло Въпроси

1.1. Документи няма (няма) 2 (2 Минимално изискване)

Тип Минимално
изискване

Най-
лош

Най-
добър

Единици Нуждае се от
оценяване

Позволи на участника да
прикача документ/и

Да / Не Не Да — —

Тип Минимално
изискване

Най-
лош

Най-
добър

Единици Нуждае се от
оценяване

Позволи на участника да
прикача документ/и

Да / Не Не Да — —

1.2. Техническо предложение няма (няма) 1 (1 Минимално изискване)

Тип Минимално
изискване

Най-
лош

Най-
добър

Единици Нуждае се от
оценяване

Позволи на участника да
прикача документ/и

Да / Не Не Да — —
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