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 4 / дата 27.10.2018г., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещения за почивка и отдих, хранене и
фитнес по проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“ по особени
позиции:
(Отбележете обособената/обособенитe позиция/позиции, за които се отнася офертата)
 Обособена позиция 1. Доставка и монтаж на следното оборудване: Видео и аудио уредба
– 2 броя; Телевизор – 2 броя; Таблет – 4 броя; Кафе машина – 1 брой; Микровълнова печка –
1 брой; Хладилник – 1 брой; Печка 6 котлона плюс фурна – 1 брой; Фритюрник – 1 брой;
Тиган електрически – 1 брой; Принцесник – 1 брой; Аспирация – 1 брой; Бойлер 200 л.- 5
броя
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 Обособена позиция 2. Доставка и монтаж на следното обзавеждане: Мека мебел – диван –
4 броя; Ниска маса – 4 броя; Маса – 36 броя; Стол – 144 броя; Кухненски плотове и шкафове
– 1 комплект; Гардероб – 10 броя; Тапицирана пейка – 6 броя; Метална рампа за улесняване
на достъпът на хора с увреждания – 10 метра
 Обособена позиция 3. Доставка и монтаж на оборудване за санитарните помещения:
Моноблок - 6 броя; Моноблок за инвалиди -1 брой; Мивка - 11 броя; Душ за баня - 10 броя,
Опорни ръкохватки - 50 броя
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.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента
както следва:
(Отбележете обособената/обособенитe позиция/позиции, за които се отнася офертата)
 Обособена позиция 1. Доставка и монтаж на следното оборудване: Видео и аудио
уредба – 2 броя; Телевизор – 2 броя; Таблет – 4 броя; Кафе машина – 1 брой;
Микровълнова печка – 1 брой; Хладилник – 1 брой; Печка 6 котлона плюс фурна – 1
брой; Фритюрник – 1 брой; Тиган електрически – 1 брой; Принцесник – 1 брой;
Аспирация – 1 брой; Бойлер 200 л.- 5 броя
Пълно описание на предмета на
№
поръчката от страна на
бенефициента
1 Видео и аудио уредба:
- HDR Support
- 3D ready
- Deep colour (36-bit)
- Възпроизвежда през USB (mp3,
WMA, AAC) файлове
- Говорители - 4 тонколони, 1
централна тонколона,1 субуфер
- Автоматично изключване на
захранването
- Дистанционно управление
2

Телевизор:
-Технология на дисплея - LED
TV
-Минимален размер на екрана в
INCH - 42.0";
- Резолюция на дисплея Ultra HD
- SMART TV

Колич
Пълно описание на предмета на
ество поръчката от страна на кандидата
Бр.
2
Моля, опишете Вашето
предложение, като вземете
предвид всички изисквания и
условия, поставени от
Възложителя в лявата колона.

Колич
ество
Бр.

2

2
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3

Таблет:
- Размер на екрана в inch : 10.1"
- Слот за карта-памет
- Комбиниран аудио и микрофон
жак

4

4

Кафе-машина:
- Подгряване на чашите
- Налягане – минимум 16 бара
- Автоматично дозиране на
кафето
- Възможност за приставка за
капучино

1

5

Микровълнова печка:
-Минимален обем: 26 л.
-Мощност минимална: 900 W
-Грил
-Електронно управление

1

6

Хладилник:
- Комбинация хладилник-фризер
NoFrost
- Минимален капацитет на
хладилника – 240 л.
- Минимален капацитет на
фризера – 75 л.
- Енергиен клас А+

1

7

Печка с фурна:
-Печка с 6 котлона и фурна
-Котлоните електрически или
газови или комбинация
електричество + газ

1

8

Фритюрник:
- Капацитет на мазнинаминимум 4 л
- Капацитет на продукти минимум 2,5 кг
- Термостат

1

9

Тиган електрически:
- Незалепващо тефлоново
покритие
- Диаметър – минимум 27 см
- Термостат подвижен

1

3
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10 Принцесник:
- Електрически принцесник
- Термостат
- Корпус от неръждаема стомана

1

11 Аспирация:
- Капацитет – мин 400 m3/h

1

12 Бойлер 200 л.:
- Водосъдържател – емайлиран
- Обем – 200 л.
- Начин на загряване на водата – с
електрически нагревател
Срокът
за
изпълнение
на
настоящата поръчка е до 30
(тридесет) дни 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.
Място
на
изпълнение
–
с.Лесичово, общ. Лесичово
Предлаганият срок следва да бъде
в дни. В случай на предложен
срок за изпълнение в друг формат
различен от „дни” офертата на
кандидата ще бъде отхвърлена.
Съгласно Методиката за оценка,
срокът за изпълнение подлежи на
оценка.
Гаранционен срок - минимум 24
(двадесет и четири) месеца след
подписване
на
приемопредавателен
протокол
за
приемане
на
доставката.
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.

5

4
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 Обособена позиция 2. Доставка и монтаж на следното обзавеждане: Мека мебел –
диван – 4 броя; Ниска маса – 4 броя; Маса – 36 броя; Стол – 144 броя; Кухненски
плотове и шкафове – 1 комплект; Гардероб – 10 броя; Тапицирана пейка – 6 броя;
Метална рампа за улесняване на достъпът на хора с увреждания – 10 метра
№
1

2

3

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на
бенефициента
Мека мебел – диван:
- Двуместен с облегалка
-Седалищна височина минимум
40 см;
-Седалищна дълбочина минимум
50 см;
Ниска маса:
-Минимални размери 100/40/40
cм;
- Плот ПДЧ
Маса:
-Минимални размери 80/80/80cм;
- Плот ПДЧ

Колич
Пълно описание на предмета на
ество поръчката от страна на кандидата
Бр.
4
Моля, опишете Вашето
предложение, като вземете
предвид всички изисквания и
условия, поставени от
Възложителя в лявата колона.
4

36

4

Стол:
-Минимални размери 43/95/45cм;
- Изработени от дървен материал

5

Кухненски плотове и шкафове:
-Горни кухненски шкафове – 4
броя с минимални размери
80/50/60 см
-Долни кухненски шкафове – 4
броя с минимални размери
80/50/60 см
-Материал – ПДЧ
- Кухненски плот – минимален
размер 400/60 см
- Мивка с батерия

1 к-кт

6

Гардероб:
- Метална конструкция
- Минимални размери 150/40/60
см

10

7

Тапицирана пейка:
- Минимални размери –
150/30/40см
- Без облегалка
Метална рампа за улесняване на
достъпът на хора с увреждания

6

8

Колич
ество
Бр.

144

10 м.
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Срокът
за
изпълнение
на
настоящата поръчка е до 30
(тридесет) дни 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.
Място
на
изпълнение
–
с.Лесичово, общ. Лесичово
Предлаганият срок следва да бъде
в дни. В случай на предложен
срок за изпълнение в друг формат
различен от „дни” офертата на
кандидата ще бъде отхвърлена.
Съгласно Методиката за оценка,
срокът за изпълнение подлежи на
оценка.
Гаранционен срок - минимум 24
(двадесет и четири) месеца след
подписване
на
приемопредавателен
протокол
за
приемане
на
доставката.
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.
 Обособена позиция 3. Доставка и монтаж на оборудване за санитарните помещения:
Моноблок - 6 броя; Моноблок за инвалиди -1 брой; Мивка - 11 броя; Душ за баня - 10
броя, Опорни ръкохватки - 50 броя
№
1

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на
бенефициента
Моноблок:
- Керамичен

Колич
Пълно описание на предмета на
ество поръчката от страна на кандидата
Бр.
6
Моля, опишете Вашето
предложение, като вземете
предвид всички изисквания и
условия, поставени от
Възложителя в лявата колона.

Колич
ество
Бр.

6
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2

Моноблок за инвалиди:
- Керамичен

1

3

Мивка:
- Керамична
- Минимални размери 60/18/45см

11

4

Душ за баня:
Включва: шлаух, смесителна
батерия, слушалка и конструкция

10

5

Опорни ръкохватки

50

Срокът
за
изпълнение
на
настоящата поръчка е до 30
(тридесет) дни 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.
Място
на
изпълнение
–
с.Лесичово, общ. Лесичово
Предлаганият срок следва да бъде
в дни. В случай на предложен
срок за изпълнение в друг формат
различен от „дни” офертата на
кандидата ще бъде отхвърлена.
Съгласно Методиката за оценка,
срокът за изпълнение подлежи на
оценка.
Гаранционен срок - минимум 24
(двадесет и четири) месеца след
подписване
на
приемопредавателен
протокол
за
приемане
на
доставката.
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.
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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.
3. Срок на изпълнение:
(Отбележете обособената/обособенитe позиция/позиции, за които се отнася офертата)
 За Обособена позиция 1 – ……дни (максимум 30 дни, но не по-късно от датата на
приключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
Възложителя – 31.12.2018 г)
 За Обособена позиция 2 – ……дни (максимум 30 дни, но не по-късно от датата на
приключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
Възложителя – 31.12.2018 г)
 За Обособена позиция 3 – ……дни (максимум 30 дни, но не по-късно от датата на
приключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
Възложителя – 31.12.2018 г)
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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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