Изх. № 0400-45-1/ 15.03.2017 г.

Запитване за оферта
15.03.2017 г.

Община Кнежа
Адрес : п.к. 5835, гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69
тел 09132 7136
факс 09132 7007
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
Кмет на общината : Илийчо Лачовски
Лице за контакт: Цветелина Калчева
Тел: 09109 3571

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА :
На основание чл.44,ал.1 от Глава Шеста Подготовка на процедурата, Раздел I ,
Предварителни действия от ЗОП,обн.-ДВ, бр.13от 16.02.2016г.. в сила от 15.04.2016г.
Бихме искали да ни предоставите оферта в срок до 17:00 часа на 22.03.2017 г. за :
Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 и Приложение № 2
във връзка с изпълнението на проект в Детска градина „Звездица” с официален адрес
гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36
Предлаганите от вашата фирма доставки и монтаж трябва да отговаря на
спецификацията, предложена на бланката. Ако тя е по- подробна, може да я приложите
към бланката. Може да се оферират само избрани позиции от Приложение № 1 и
Приложение № 2
Вашата оферта трябва да съдържа :
1.Име и адрес на оферента

2.Техническа спецификация,съответстваща на настоящето задание
3.Цена с ДДС за доставка и монтаж
4.Валидност на офертата
Моля офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да
бъде изготвена на официална бланка на представляваната от вас фирма, подписана и
подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения
адреса за кореспонденция или доставена лично в указания срок.
Моля също така в офертата да бъде вписан и ЕИК на фирмата, защото изискването за
вписване в Търговския регистър към Агенция по Вписванията е задължително условие
към предлаганите доставчици при приемане и оценяване на офертите за финансиране
на проекти по ПРСР 2014-2020г.

Подпис : Илийчо Лачовски -кмет на община Кнежа
Дата 15.03.2017 г.
Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с
чл.42, ал. 5 от ЗОП.

Към настоящето запитване прилагаме :
1.Допълнителни изисквания ;
2.Образец за оферта ;
3.Приложение 1 –КС;
4.Приложение 2-КС;

