Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160

ДО

СТОВИ 1 ЕООД
с.Труд, общ. Марица, обл. Пловдив
ул. „Александър Димитров“, номер 23

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление №
160 на Министерския съвет от 2016 г.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана Номер 2 / дата 28.12.2017г, Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
“Избор на изпълнител за ремонт на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес зала по
проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените
от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
www.eufunds.bg
Проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.008-0694C01, осъществява се с финансовата поподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента
както следва:

№

1

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на бенефициента
Ремонт на помещения за почивка и
отдих, хранене и фитнес зала.
Минимални изисквания
(Количествена сметка):

Ко
Пълно описание на предмета на
Кол
ли
поръчката от страна на кандидата
иче
чес
ств
тво
о
Бр.
Бр.
1 Моля, опишете Вашето
предложение, като вземете предвид
всички изисквания и условия,
поставени от Възложителя в
лявата колона.

1. Помещение за хранене (включващо
столова и кухня) -325 кв.м.
кол
иче
Наименование
м.ед. ство
Къртене на облицовки,
очукване на вътрешна
1
м2
мазилка, направа на
вътрешна мазилка по стени
2 Лепене на стиропор
Къртене на настилки,
направа на бетонова
3 настилка, полагане на
топлоизолация под
настилка
Направа на циментова
4 замазка и настилка от
гранитогрес
Демонтаж на дървена
дограма и монтаж на
5
алуминиева дограма със
стъклопакети
6

Обръщане на колони, врати
дограми - гипсова основа

Латексово боядисване
стени и тавани(бяло)
Монтаж на LED
8
осветителни тела
Монтаж на специален
9
парапет за инвалиди
7

200

м2

100

м2

140

м2

140

м2

75

м

18

м2

525

бр.

20

м

10
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2. Санитарни помещения към
помещението за хранене - 30 кв.м.
кол
иче
Наименование
м.ед. ство
Демонтаж на тоалетни
1
бр.
3
чинии и казанчета
Къртене на неармиран
2
м2
30
бетон
Поставяне на теракота
3
м2
30
гранитогрес
Демонтаж на дървена
дограма и монтаж на
4
м2
15
алумиева дограма със
стъклопакети
Монтаж на PPR тръба ф165
м 100
20
Грундиране на стени и
6 латексово боядисване на
м2
60
стени
Монтаж на LED
7
бр.
5
осветителни тела.
Монтаж на специален
8
м
6
парапет за инвалиди
3. Фитнес зала - 150 кв.м.

Наименование

кол
иче
м.ед. ство

Къртене на облицовки,
очукване на вътрешна
1
м2
мазилка, направа на
вътрешна мазилка по стени
2 Лепене на стиропор
Къртене на настилки,
направа на бетонова
3 настилка, полагане на
топлоизолация под
настилка
Демонтаж на дървена
дограма и монтаж на
4
алуминиева дограма със
стъклопакети

300

м2

300

м2

80

м2

20
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5

Обръщане на колони, врати
дограми - гипсова основа

Латексово боядисване
стени и тавани(бяло)
Монтаж на LED
7
осветителни тела
Монтаж на специален
8
парапет за инвалиди
6

м

10

м2

300

бр.

15

м

4

4. Съблекални към фитнес зала (2х15
кв.м) - 30 кв.м.
кол
иче
Наименование
м.ед. ство
1 Къртене фаянсови плочки

м2

60

2 Лепене на стиропор

м2

60

Къртене на настилки,
направа на бетонова
3 настилка, полагане на
топлоизолация под
настилка

м2

30

м2

30

м2

6

м

6

Направа на циментова
4 замазка и настилка от
гранитогрес
Демонтаж на дървена
дограма и монтаж на
5
алуминиева дограма със
стъклопакети
6

Обръщане на колони, врати
дограми - гипсова основа

Грундиране на стени и
7 тавани, шпакловка с
м2 100
гипсово лепило, шлайфане
Латексово боядисване
8
м2 100
стени и тавани.
Монтаж на LED
9
бр.
4
осветителни тела
Монтаж на специален
10
м
4
парапет за инвалиди
5. Санитарни помещения към фитнес
зала- 30 кв.м.
кол
иче
Наименование
м.ед. ство
Демонтаж на тоалетни
1
бр.
4
чинии и казанчета
4
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2
3

4

5
6
7
8

Къртене на неармиран
м2
бетон
Поставяне на теракота
м2
гранитогрес
Демонтаж на дървена
дограма и монтаж на
м2
алумиева дограма със
стъклопакети
Монтаж на PPR тръба ф16м
20
Грундиране на стени и
латексово боядисване на
м2
стени
Монтаж на LED
бр.
осветителни тела.
Монтаж на специален
м
парапет за инвалиди

30
30

6

80
60
4
4

6. Помещения за отдих и почивка (2
бр. Х 45 кв.м.) - 90 кв.м.
кол
иче
Наименование
м.ед. ство
Къртене на облицовки,
очукване на вътрешна
1
м2
мазилка, направа на
вътрешна мазилка по стени
2 Лепене на стиропор
Къртене на настилки,
направа на бетонова
3 настилка, полагане на
топлоизолация под
настилка
Направа на циментова
4 замазка и настилка от
гранитогрес
Демонтаж на дървена
дограма и монтаж на
5
алуминиева дограма със
стъклопакети
6

Обръщане на колони, врати
дограми - гипсова основа

Латексово боядисване
стени и тавани(бяло)
Монтаж на LED
8
осветителни тела
7

180

м2

60

м2

10

м2

10

м2

10

м

5

м2

180

бр.

8

5
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9

Монтаж на специален
парапет за инвалиди

м

4

2

Гаранционен срок - минимум 12
(дванадесет) месеца
Кандидатът
трябва
да
посочи
гаранционен срок в месеци. В случай
на предложен гаранционен срок в
друг формат различен от „месеци”
офертата на кандидата ще бъде
отхвърлена. Съгласно Методиката за
оценка, гаранционният срок подлежи
на оценка.
Изпълнителят се задължава да
отстранява за своя сметка скритите
недостатъци
и
появилите
се
впоследствие дефекти в договорения
гаранционен срок.

3

Срок за изпълнение - до 6 (месеца) от
датата на сключване на договора
между „Стови 1“ ЕООД и избрания
изпълнител, но не по-късно от датата
на приключване на договора за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ на Възложителя –
31.12.2018 г.
Кандидатът
трябва
да
посочи
реалистичен и съобразен с капацитета
си
срок
за извършване на
ремонтните работи. Предлаганият
срок следва да бъде в месеци. В
случай на предложен срок за
изпълнение в друг формат различен
от „месеци” офертата на кандидата
ще бъде отхвърлена. Съгласно
Методиката за оценка, срокът за
изпълнение подлежи на оценка.

4

Изпълнителят да извърши ремонтните
работи със свои труд, материали и
механизация, като носи отговорност,
ако вложените материали не са с
нужното качество и/или влошават
качеството на извършените дейности
и на обекта като цяло.
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5

6

Изпълнителят да изпълни поръчката,
като
спазва
изискванията
на
строителните,
техническите
и
технологичните правила и нормативи
за съответните дейности.
В предложената цена са включени
труд,
всички
материали
и
консумативи,
необходими
за
извършване на ремонтните дейности,
извозването
на
строителните
отпадъци и почистването на обекта.

2. Ценово предложение:
№

Пълно описание на предмета на поръчката от
страна на кандидата
( посочва се пълно описание на артикулите
който се предлагат за доставката/ пълно
описание и всички изисквания за
предлаганата услуга / видовете СМР или КСС
в случай на строително ремонтни работи)

Количество
Бр.

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена в
лева без ДДС

Обща стойност
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и
обхват.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в
пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
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3. Срок на изпълнение:
4. Валидност на офертата: до 31.12.2018г.
5. Начин на плащане:
- Авансово плащане в размер на 10% от общата цена по договора за изпълнение:
Авансът се изплаща след подписване на договор за изпълнение и въз основа на
предоставена фактура от страна на изпълнителя. Дължимата сума се заплаща по
банков път в срок до 15 (петнадесет) работни дни след предоставяне на фактура от
страна на изпълнителя.
- Окончателно плащане в размер на 90% от общата цена по договора за изпълнение
Окончателното плащане се извършва след представяне на Приемо-предавателен
протокол и въз основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя. Дължимата
сума се заплаща по банков път в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от
представяне на фактура от страна на изпълнителя.
6. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме

7. Приложения към офертата
7.1 изреждат се всички приложения към оферта
7.2
7.3

ДАТА: _____________ г.

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