Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ДО
ВЕЛЕВИ ФАРМА ООД
гр. София
ул. Георги Софийски 1А

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 № 7 от дата 15.06.2017 г., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
“ Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Велеви Фарма ООД – гр.
Стралджа”
(наименование на предмета на процедурата)

за Обособена позиция: ...................
(номер и наименование на обособената позиция)

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.
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1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента
както следва:

№

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на бенефициента

Кол
ичес
тво
Бр.
1

1.

За Обособена позиция 1:

2.

Електрокар, отговарящ на следните
минимални
характеристики
(спецификации):
- Tовароподемност – мин. 1200 kg
при център на тежестта mm 600
- Дуплексна мачтова система с
височина на подем – мин. 3200
мм
- Дължина на виличните рогове –
мин. 1100 мм
- Работен коридор с палети
1200х800 mm – мин. 2300 мм
- Скорост на движение с/без товар
- мин. 4.5/4.5 км/ч
- Скорост на повдигане с/без товар
- мин. 0,010/0,020 м/сек
- Скорост на спускане с/без товар –
мин. 0,010/0,015 м/сек
- Максимално преодоляване на
наклон с/без товар - мин. % 5/7
- Електродвигател за повдигане –
мин. 3.0 KW
- Електродвигател за движение –
мин. 1.5 KW
- Сервоуправление на кормилната
уредба
- Тягова батерия –24V/мин. 210 Ah
- Зарядно устройство
- Контролер
За Обособена позиция 2:
6

3.

Товарни колички, отговарящи на
следните минимални характеристики
(спецификации):
- Товароносимост: мин. 90 кг
- Сгъваема метална рамка за лесно
съхранение и пренасяне
- 2 колела
За Обособена позиция 3:
5
Товарни

колички

за

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на кандидата

Коли
чест
во
Бр.

шофьори,
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4.

отговарящи на следните минимални
характеристики (спецификации):
- Товароносимост – мин. 300 кг.
- Двупозиционна
-Алуминиева
или
стоманена
конструкция
- Възможност за преобразуване в
платформена количка
За Обособена позиция 4:
2
Хладилни витрини - съгласно
изискванията за съхранение на
лекарствени продукти, отговарящи на
следните минимални характеристики
(спецификации):
-

-

-

подходящи за фармацевтични
цели
обем – мин. 350 л
вътрешна част, изработена от
неръждаема стомана
автоматично затваряне на вратата
принудиделно въздушно
охлаждане за осигуряване на
надеждна и стабилна температура
колелца
ключалка на вратата
стъклена врата, обръщаща се
температура (°C): +1 / +10
мин. 3 бр. рафтове регулируеми
осветление
консумация (KWH/24H) - макс 3
ръчно/автоматично размразяване
контролер – микропроцесорен, с
минимални характеристики,
както следва:
визуална и акустична аларма
аларма при срив в
електрозахранването
регулируема аларма за
висока/ниска температура
аларма за изтощена батерия
аларма за компресора
аларма за отворена врата
аларма при грешка на
температурната сонда
възможност за връзка с модул за
GSM аларма
поддържане чрез батерия на
дисплея на аларми и температура
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-

при спиране на тока: прибл. 72
часа
дигитален дисплей
вграден дата логер
USB порт
сваляне на данните от дата логера
директно върху USB флаш памет

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/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в
съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
3.
4.
5.
6.

Срок на изпълнение:.........
Валидност на офертата:...........
Начин на плащане:............
Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са
изисквани от възложителя)
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7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата
8.1 изреждат се всички приложения към оферта
8.2
8.3

ДАТА: _____________ г.

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