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ДО 

                                                                                   „ФИШ ЕКСПРЕС” ЕООД 

ГР. ПЛОВДИВ 

                                                                                    бул. „Марица” 38, партер 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

„Закупуване, доставка и монтаж на хладилна инсталация за нуждите на 

преработвателното предприятие на „Фиш Експрес” ЕООД намиращо се в обл.Пловдив, 

общ.Пловдив, село Костиево, УПИ 36.340” 

 
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: „Закупуване, доставка и монтаж на хладилна 

инсталация за нуждите на преработвателното предприятие на „Фиш Експрес” ЕООД 

намиращо се в обл.Пловдив, общ.Пловдив, село Костиево, УПИ 36.340” 

 
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 писмено уведомление от Възложителя  

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

I. Предложение за гаранционния срок 

минимум 12 (дванадесет) месеца, максимум 36 (тридесет и шест) месеца. Оферта 

със срок за гаранционно обслужване извън посочените граници ще се счита за 

нереалистична и ще бъде отхвърлена на това основание. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА: 

 

II. Предложение за гаранционната поддръжка 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА: 

 

             III. Предложение за изпълнение на Зявката за доставка . 

Срокът за изпълнение за  доставка на място е до 60 дни и започва да тече от деня следващ 

датата на приемане на заявката.  

Срокът  за инсталация, пуск и 72- часови проби, както и обучение на персонала за работа с 

инсталацията е до 10 дни. 

Срокът за изпълнение на Заявка за доставка е сумата от срока за доставка на място и 

срока за въвеждане в експлоатация (инсталация, пуск и 72-часови проби) и обучение на 

персонала за работа с оборудването.   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА: 

 

 

*Задължително се прилага и Техническата спецификация (КСС), която е неразделна 

част от процедурната документация. 

 

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 НА ДОСТАВКА 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 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). 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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Съгласно приложение КСС – по образец /неразделна част от настоящата оферта/ 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  

- Авансово плащане– в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора – в 

срок до 10 (десет) работни дни след получаване на писмото за одобрение на процедурата за 

избор на изпълнител, изпратено след упражнен последващ контрол от страна на 

Управляващия орган на ПМДР 2014-2020г.  и издаване на фактура от страна на Изпълнителя 

 

- Окончателно плащане: 70% (седемдесет процента) от стойността на договора - в  срок 

до 20 (двадесет) работни дни след приемане на изпълнение на договора и издаване на 

фактура от Изпълнителя 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

……………………(единична/обща) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата  цена в съответствие с …………… 

(единичната/обща) 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. Декларация по чл. 53 от ЗУСЕСИФ.; 

4. Справка за оборота в сферата на доставката и монтаж на технологично оборудване 

за последните три приключили финансови години. 

5. Справка за изпълнените доставки с предмет сходен с предмета на настоящата 

процедура през последните три години  

6. Справка за минимално необходимия технически екип за изпълнение на поръчката. 

       7. 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); 

       8. 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); 

       9. 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) 

 


