ДО
Тракия Кабел ООД
(Бенефициент- наименование)

ул. "Цар Симеон Велики" 160, ет.6
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дисков масив“
(наименование на предмета на процедурата)

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, монтаж и пускане в експлоатация на дисков масив "
(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
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
календарни дни/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).
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Тракия Кабел ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.
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конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие..
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
Тракия Кабел ООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

(наименование на бенефициента)

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Моля, вижте приложена техническа
спецификация като допълнителен документ
Изисквания
към
гаранционната
извънгаранционната поддръжка :

и

Доставчикът/Кандидатът е длъжен да
гарантира:
1.
че доставените активи са нови,
неупотребявани, актуални модели в
съответния технологичен сектор
2.
че всички доставени активи нямат
дефекти вследствие на дизайна, разработка,
вложените материали или изработката.
3.
Гаранционно обслужване:
- 5 години гаранционно обслужване - от
датата на подписване на финален приемнопредавателен протокол. (Съобразно чл 4 (3)
на предложения Образец на Договор за
доставка към настоящата процедура.)
За тези срокове /пет годишен период:
3.1. Максимален срок за отстраняване на
повреда / авария без необходимост от
замяна на оборудване/актив - 2 часа
3.2. Максимален срок за отстраняване на
повреда / авария с необходимост от замяна
на оборудване / цялостно решение
/преинсталация
- 4 часа

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Тракия Кабел ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата):
Стандартна
техническа
документация
(например: паспорт на актива, инструкции
за работа и поддръжка, гаранционни
документи – карти или протоколи и др.) – 1
копие на български език, както и минимум
едно копие на езика на производителя.
(ако е различен от български език).
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Не е приложимо.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Не е прилoжимо.
Други: не е приложимо.
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
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№

1

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

К-во /бр./

Доставка, монтаж и пускане в
експлоатация на дисков
масив

1

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)

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)

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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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: __________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата 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) –
не е приложимо.
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация – Автобиография на
ръководител на техническия екип (екип от технически експерти) от страна на
Доставчика - Изпълнител по Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на
съответния актив с включена подробна информация – списък за реализирани успешно
сходни доставки, монтаж и пускане в експлоатация на активи, собственоръчно
подписана – оригинал.
Под „еднакви или сходни“ доставки се има предвид доставки, изпълняващо същите
или подобни функции, който има еднакви или близки характерни величини и
свойства, но е възможно да има и параметри, различни от посочените в минималните
технически и функционални изисквания – техническа спецификация.
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 – списък с приложени документи.

ДАТА: _____________ г.

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