ДО
”ФИЛ-КО” ЕООД
гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” 29А
Адрес за кореспонденция:
гр. Сопот, ул. „Христо Ботев” 26 А
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“ “Закупуване, доставка и монтаж на машини и оборудване по следните обособени
позиции:
Обособена позиция 1
Двулицева кръглоплетачна машина за интерлокова плетка
Обособена позиция 2
Робот за автоматично разкрояване на платове
Обособена позиция 3
Автоматична бродираща машина
Обособена позиция 4
1.Четирииглова верижна машина за пришиване на ластик
2.Двуиглов четири конечен оверлог
3.Трииглова плоска двойнопокривна машина”
(наименование на предмета на процедурата)

Обособена позиция 3
Автоматична бродираща машина
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
___________________________________.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура
за определяне на изпълнител с предмет:
“Закупуване, доставка и монтаж на машини и оборудване по следните обособени
позиции:
Обособена позиция 1
Двулицева кръглоплетачна машина за интерлокова плетка
Обособена позиция 2
Робот за автоматично разкрояване на платове
Обособена позиция 3
Автоматична бродираща машина
Обособена позиция 4
1.Четирииглова верижна машина за пришиване на ластик
2.Двуиглов четири конечен оверлог
3.Трииглова плоска двойнопокривна машина”
(наименование на предмета на процедурата)

По Обособена позиция 3
Автоматична бродираща машина
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).

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

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките:
Автоматична бродираща машина – 4
броя
Минимално изискуеми технически
характеристики (основание за
допустимост на офертата):
Брой работни глави: 8
Брой работни игли: 6
Работно поле: 300 х 680 mm
Допълнителни
технически
характеристики, които подлежат на
оценка:
1.Вход за въвеждане на управляващи
файлове
Чрез USB вход
Или
Чрез флопи дисково устройство
2. Програмиране на иглите на машината
Индивидуално програмиране
или
Съвкупно програмиране
3. Задвижване на иглите
Чрез мотор с динамичен серво контрол
или
Чрез асинхронен мотор
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Изпълнителят е длъжен да осигури
гаранционно обслужване на машините наймалко 12 месеца от датата на подписване
на
финалния
приемо-предавателен
протокол.
Допълнителни
параметри,
които
подлежат на оценка*:
Гаранционен срок в месеци.
(Гаранционният срок започва да тече от
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дата на подписване финалния приемопредавателен протокол)
Време за реакция в рамките на
гаранционния срок
Време за отстраняване на повредата в
рамките на гаранционния срок
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
При
изпълнение
на
доставката
Изпълнителят е длъжен да:
Да представи документация (паспорт/
техническа спецификация - задължително
следва да са съпроводени с превод на
български език, в случай, че са издадени на
чужд език, трябва да има инструкция за
експлоатация на български език) към
машината/оборудването;
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 :
Предоставяне на безплатни инструктаж и
обучение на служители на ФИЛ-КО ЕООД
за работа с оборудването.
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо
Други: (по преценка на кандидата, ако е
приложимо) ………………………………

*Забележка: Всички параметри, които са обект на оценка и имат цифров израз, следва
да са оферирани в цели числа.
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:
№

1

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

Автоматична бродираща
машина

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)

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:
 100 (сто) % от сумата по договора, в срок до 90 дни, при наличие на следните
условия:
- направена доставка на машините и оборудването;
- подписан финален приемо-предавателен протокол;
- издадена оригинална фактура от Изпълнителя.
Преизчисляването разходите, направени в евро ще се извършва по фиксирания курс на БНБ,
а именно: 1 евро=1.95583 лв.
Сумата следва да бъде преведена по следната сметка:
Банка:
IBAN:
BIC:
Титуляр на сметката:

При разминаване 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.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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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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