ДО
КИРЯЕВСКА ВАР ООД,
Област Видин, Община Видин
гр. Видин 3700
ул. „Общинска” № 7
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Закупуване на Трошачно-пресевна инсталация”

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 на Трошачно-пресевна инсталация”
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.
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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:
Изисквания и условия на
КИРЯЕВСКА ВАР ООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките:
„Трошачно-пресевна инсталация”
Задължителни минимални технически
характеристики:
- Инсталирана мощност – 541.7 kW;
- Производствен капацитет – 300 t/h;
- Ел. с-ма с PLC контрол – 1 бр.;
- Честотно регулиране на ел. двигател
– 19 бр.;
- Компютърен контрол на процесите –
1 бр.
Задължителни съставни компоненти на
трошачно-пресевната инсталация /съгласно
Приложение 1/:
- Бункер;
- Сито за отделяне на стерил;
- Първична роторна трошачка;
- Лента от първична роторна трошачка
към първи ситов възел;
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-

Първи ситов възел;
Роторна трошачка;
Лента от третична роторна трошачка
към втори ситов възел;
Втори ситов възел;
Лентови транспортьори

Допълнителни /незадължителни/
технически характеристики:
1. Бункер:
– минимален обем 35 м³ с вибрационен
питател покрит с HARDOX или
еквивалент
2. Сито за отделяне на стерил:
– ролково сито с елиптични ребра от
HARDOX или еквивалент
3. Първична роторна трошачка:
- Тип – първична роторна трошачка;
- Размери на ротора – мин.
Ø1200х1000 мм;
- Размер на входящ материал – мин.
700 мм;
- Система за защита от претоварване с
газ.
4. Лента от първична роторна
трошачка към първи ситов възел:
- Радиално движеща се
5. Първи ситов възел:
- Пресевна площ – мин. 12 м²;
- Брой пресевни повърхности – мин. 3
бр.
6. Роторна трошачка:
- Тип – третична роторна трошачка;
- Размери на ротора – мин Ø1100х1000
мм;
- Размер на входящ материал – мин.
100 мм.
7. Лента от третична роторна
трошачка към втори ситов възел:
- Радиално движеща се
8. Втори ситов възел:
- Хоризонтално сито;
- Пресевна площ – мин. 10 м²;
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Брой пресевни повърхности – мин. 4;
Страници – горещо поцинковани;
Задвижване – вибриращо устройство
с 4 модулни вибрационни единици,
свързани механично сгорни
ексцентрични оси с регулируема
ексцентрична маса.
9. Лентови транспортьори:
- Конструкции – тръбни поцинковани
с пешеходни площадки за
обслужване;
- Задвижване – мотор/редуктор;
- Челни чистачи – автоматични от
PUT (полиуретан)
-

Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Участниците следва да предложат в своята
оферта гаранционен срок не по-кратък от 12
календарни месеца и не по-дълъг от 24
календарни месеца.
Участниците следва да предложат в своята
оферта време за реакция при възникнал
проблем с посещение на сервизен екип не
по-кратко от 2 астрономически часа.
Участниците следва да предложат в своята
оферта време за отстраняване на възникнал
дефект не по-кратко от 24 астрономически
часа.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
двустранно
подписан
от
представители на двете страни констативен
протокол за напълно завършена доставка и
въвеждане в експлоатация на доставената
техника и оборудване;
- оригинална фактура за дължимата
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сума;
- инструкция за експлоатация;
- декларация за съответствие, ако е
приложимо;
- гаранционни карти.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Участниците следва да предложат в своята
оферта осигурено обучение на операторите
за работа с оборудването за сметка на
доставчика.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО

от

Други: _____________________________
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
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

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)

1
2
3
4
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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: __________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем единичнатав съответствие с общата 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. 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.

1

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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