Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ДО
“Кремък“ ЕООД
ул. „Новозагорско шосе“ № 6
гр. Стара Загора 6000

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 № 2 / 11.08.2017 г. Ви представяме нашата оферта за
участие в избор на изпълнител с предмет:
(обособените позиции, за които не се кандидатства, следва да се изтрият):
„Доставка на специализирани автомобили за „Кремък“ ЕООД“, включваща 2 (две)
обособени позиции
Обособена позиция №1: „Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна
дейност) - 2 броя.“
Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) 1 брой.“

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:
Обособена позиция № 1: „Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна
дейност) - 2 броя.“
№

Пълно описание на предмета
Количество
на поръчката от страна на
Бр.
бенефициента
2 бр.
1) Изисквания към
изпълнението и качеството
на стоките:

Пълно описание на предмета
на поръчката от страна на
кандидата

Количество
Бр.

Предмет на доставката:
Високопроходими
автомобили
(за
автопатрулна дейност)
Минимални
технически
характеристики:












Вид на двигателя –
дизелов;
Тип на впръскване common rail;
Задвижване – 4х4;
Максимална мощност –
не по-малко от 80 kW;
Работен обем (см3) – не
по-малко от 1400 см3;
Европейска екологична
норма – EURO 6 или
еквивалентно;
Брой предавки – 6;
Брой места –3+1;
Подсилено окачване;
Защитна
кора
под
двигателя;
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ABS - Антиблокираща
система на спирачките;
AFU
Електронна
система за подпомагане
при екстремно спиране;
ESP
Електронна
система за динамичен
контрол на траекторията;
ASR
Електронна
система за контрол на
сцеплението;
Асистент за подпомагане
на
потеглянето
по
наклон;
Въздушна възглавница за
водача;
Въздушна възглавница за
пътника до водача;
Предни
странични
въздушни възглавници,
предпазващи
гръдния
кош и таза;
Предни
триточкови
предпазни колани;
Задни
триточкови
предпазни колани;
Дневни светлини;
Сервоусилвател
на
волана;
Електронен
имобилайзер;
Възможност за ЕКО
режим на работа на
двигателя;
Стандартно отопление с
рециклиране на въздуха;
Поленов филтър;
Отопляемо задно стъкло;
Звукова сигнализация за
забравени
включени
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светлини;
 Сигнализация
за
незакопчан колан;
 Тонирани стъкла;
 Климатик;
 Предни
електрически
стъкла;
 Радио CD с възможност
за управление от волана;
 Bluetooth;
 Дистанционно централно
заключване;
 Автоматично заключване
на
вратите
при
движение;
2) Изисквания към
гаранционната (сервизна)
поддръжка:
 Минимален гаранционен
срок: 5 (пет) години или
200 000 (двеста хиляди)
км пробег, в зависимост
от това кое от двете
събития настъпи първо
3)
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща
изпълнението на предмета
на процедурата:
Изпълнението на доставката
е
съпътствано
от
подписването на двустранен
приемо-предавателен
протокол
за
доставка,
удостоверяващ,
че
високопроходимите
автомобили са доставени,
тествани и отговарят на
техническата спецификация,
както и от гаранционна и
сервизна книжка, паспорт
и/или други документи и
сертификати, предоставени
от производителя.
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4) Други:
Високопроходимите
автомобили се доставят
окомплектовани,
както
следва:
- с ремонтен комплект за
спукана гума;
заредени
с
всички
необходими
за
експлоатацията им течности
и материали;
с
необходимите
за
регистрацията
им
документи.
Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) 1 брой.“
Пълно описание на предмета
Количество
№
на поръчката от страна на
Бр.
бенефициента
1. 1) Изисквания към
1 бр.
изпълнението и качеството
на стоките:

Пълно описание на предмета
на поръчката от страна на
кандидата

Количество
Бр.

Предмет на доставката:
Лек автомобил комби (за
сервизна дейност по СОТ)
Минимални
технически
характеристики:








Вид на двигателя –
дизелов;
Тип
на
впръскване:
common rail;
Задвижване – предно
задвижване;
Вид каросерия – комби;
Максимална мощност –
не по-малко от55 kW;
Работен обем (см3) – не
по-малко от 1400см3;
Европейска екологична
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норма – EURO 6 или
еквивалентно;
Брой предавки – 5;
Брой места – 4+1;
Подсилено окачване;
Защитна
кора
под
двигателя;
ABS - Антиблокираща
система на спирачките;
AFU
Електронна
система за подпомагане
при екстремно спиране;
ESP
Електронна
система за динамичен
контрол на траекторията;
ASR
Електронна
система за контрол на
сцеплението;
HSA - Асистент за
подпомагане
при
потегляне по наклон;
Въздушна възглавница за
водача;
Въздушна възглавница за
пътника до водача;
Възможност за ръчно
деактивиране
на
предната
въздушна
възглавница за пътника
до водача;
Предни
странични
въздушни възглавници,
предпазващи
гръдния
кош и таза;
Предни
триточкови
предпазни колани;
Задни
триточкови
предпазни колани;
Предни LED дневни
светлини;
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Фарове за мъгла;
Климатик;
Сервоусилвател
на
волана;
 Електронен
имобилайзер;
 Стандартно отопление;
 12-волтов контакт на
централната конзола;
 Отопляемо задно стъкло;
 Звукова сигнализация за
забравени
включени
светлини;
 Сигнализация
за
незакопчан колан за
мястото на водача;
 Тонирани стъкла;
 Брони в цвета на купето;
 Надлъжни
релси
на
покрива;
 Пълноразмерна резервна
гума;
 Предни
електрически
стъкла, импулсно стъкло
от страната на водача;
 Радио с възможност за
управление от волана;
 Bluetooth;
 Дистанционно централно
заключване;
 Автоматично заключване
на
вратите
при
движение;
 Възможност за ЕКО
режим на работа на
двигателя;
2) Изисквания към
гаранционната (сервизна)
поддръжка:
 Минимален гаранционен
срок: 5 (пет) години или
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200 000 (двеста хиляди)
км пробег, в зависимост
от това кое от двете
събития настъпи първо
3)
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща
изпълнението на предмета
на процедурата:
Изпълнението на доставката
е
съпътствано
от
подписването на двустранен
приемо-предавателен
протокол
за
доставка,
удостоверяващ, че лекият
автомобил комби е доставен,
тестван и отговаря на
техническата спецификация,
както и от гаранционна и
сервизна книжка, паспорт
и/или други документи и
сертификати, предоставени
от производителя.
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4) Други:
Лекият автомобил комби се
доставя
окомплектован,
както следва:
зареден
с
всички
необходими
за
експлоатацията му течности
и материали;
с
необходимите
за
регистрацията
му
документи.

2. Ценово предложение:
Единична
Общо цена в
Пълно описание на предмета на поръчката от Количество
цена в лева
лева без ДДС
страна на кандидата
Бр.
без ДДС
1. Обособена позиция № 1: „Доставка на високопроходими автомобили (за
автопатрулна дейност) - 2 броя.“
1.1. Високопроходими
автомобили
за
2 бр.
автопатрулна дейност
ОБЩО за Обособена позиция № 1
2. Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по
СОТ) - 1 брой.“
2.1. Лек автомобил комби за сервизна дейност по
1 бр.
СОТ
ОБЩО за Обособена позиция № 2

№
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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 (попълва се само за обособените
позиции, за които се кандидатства):
По Обособена позиция № 1 (общо):
Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

По Обособена позиция № 2 (общо):
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.
Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

Срок на изпълнение:.............
Валидност на офертата:...........
Начин на плащане:............
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
5. Приложения към офертата (Приложимо и за двете обособени позиции по
процедурата):
5.1. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1) от
публичната покана;
5.2. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по
т. ІІІ.2.3) от публичната покана;
1.
2.
3.
4.
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5.3. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на
кандидата по т. ІІІ.2.4) от публичната покана;
5.4. 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);
5.5. Документи по т. ІІІ.2.3) и т. ІІІ.2.4) от публичната покана за подизпълнителите
(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
5.6. Парафиран от кандидата приложения проект на договор. (В случай на кандидатобединение, договорът се парафира от водещия партньор.).
5.7.Списък-опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ДАТА: _____________ г.

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