ДО
ПОЛИХИМ - СС ЕООД
(Бенефициент- наименование)

гр. София, ул. „ДЕДЕАГАЧ” №17,
БЛ.12, АП.45
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка на помпени агрегати - 3 бр.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура
за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка на помпени агрегати - 3 бр.
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените
от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени
за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме

Проект „Внедряване на иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност
в "Полихим-СС" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от "Полихим-СС" ЕООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
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Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Кандидатът да предложи минимални
технически
и
функционални
характеристики на предлагания от него
актив, не по-ниски от описаните в
приложената техническа спецификация.
Всеки агрегат да включва следните
съставни елементи:
1. Вакуум помпа– двустъпална вакуум
помпа с воден уплътняващ пръстен,
присъединителни размери:
смукателна страна DN 50 PN 10
нагнетателна страна DN 50 PN 10
2. Двигател
обороти [1/min] : 1 500
мощност [kW] : 15,0
честота [Hz] : 50
напрежение [V] : 400/690
защита : IP55
изолация : F
ефективност : IE3
брой PTC : 3
възможност за честотно регулиране :
да
размер : 160 L
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3. Принадлежности:
рама от стомана 1.0038
еластичен съединител – куплунг
предпазител на съединителя от
стомана 1.0330
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Гаранционен сервиз минимум 12 месеца
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Гаранционна карта
Техническа документация
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
неприложимо
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
неприложимо
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Неприложимо

от

Други:
Кандидатът следва да удостовери, че
предлаганите машини ще бъдат нови и
неупотребявани.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания
вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
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Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена
в лева

Обща цена в лева
без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

1
2
3
4

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена
на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:
Плащането на договора за доставка ще се извършва по банков път, по посочената от
доставчика банкова сметка, както следва:
1. Авансово плащане в размер на 60% от стойността на договора, в срок до 20
работни дни, считано от датата на сключване на договора и издаване на
фактура за плащане;
2. Балансово плащане, в размер на 40% от стойността на договора, при
доставка и подписване на окончателните протоколи за извършване на
доставката и тестване на системата в производствените помещения на
Дружеството, в срок до 10 работни дни след датата на подписване на приемопредавателен протокол и издаване на фактура за плащане.
Издадените от изпълнителя фактури ще съдържат информация, че плащането се извършва за
доставка по договор № BG16RFOP002-3.004-0017-С01 по оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“.
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)
цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет
от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета
на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с
Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на
подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие;
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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