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Стр. 3 от3 

Ако бъдем определени за потенциален изпълнител, ще сключим договора в
законоустановения срок. 

Подаването на. настоящата оферта и предложение удостоверява· безусловното
приемане на всички изисквания, задължения· и условия, поставени от Възложителя в
провежданата процедура, в т.ч. определения от Възложителя срок на валидност на
офертите и предложения проект на·договор. 

Поемаме ангажимент да изпълним дейностите по· предмета на обществената поръчка
в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация -на
настоящата поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и
всич_ки приложими нормативни актове, както и в съответствие с предложената от нас
оферта. 

Ангажираме се да изпълним предмета на обществената поръчка, съгласно сроковете
посочени от възложителя;: Доставката и монrажът на посочените в Таблица № 2 _на
документацията за участие консумативи, ще се извърши в рамките на 30 дни, считано рт
датата на сключване на договора. Диагностика на възникнал проблем и отстраняването
му в случаите, когато са налични необходимите резервни части и консумативи, в
съответната лаборатория или когато та�ва не са необходими за решаването на проблема
до s·работни дни. При неналични резервни части и консумативи в склада наИАОС- гр. !\ 

София, ще отстраним възникЕ.-шли повреди. в срок ·до 10 (десет) работни дни, сле� : ,.,r·f·
установяване на проблема и изготвяне на сервизен/констативен протокол. Отстраняван7�-v \\ 
на възникнал проблем, включително доставка и подмяна на резервни части в рамките ��.;,J 
30 дни от получаване на заявка за достав ��

__....-'A!r7 След получаване на искане за извършв змичЕнааюаятЕлава жване, изпратено по факс, � · 
имейл яли. направено по телефон, ни� щ• навание чл. 37 от зоп са в лабораториите, които 

j\ са отдалечени на разстояние до 100 1 (О 72 часа за останалите :i
� : i лаборатории. · il

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. 

Прилагаме: неприложимо (посочват се документи по чл. 39, ал. 3, т. 1, буквц "д",
"е" и "�" от ППЗОП и/или други документи, в съответствие с изискванията на
Възложителя) 
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