ДО

СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНО
ОБЩЕСТВО“
гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълнител 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 № 1 от дата 21.11.2017 г., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
"Доставка на оборудване за реализацията на проект „Активни мерки за заетост в
района на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин - Видин“ по обособени
позиции"
По обособена позиция № 1: „Доставка на офис оборудване“
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.
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Запознати сме с
изискванията за сключване на договор и се задължаваме в случай на определянето ни за
изпълнител да предоставим всички изискуеми документи за това, включително да
внесем/представим документи за учредяване на гаранция за добро изпълнение на договора в
изискуемия размер от 5 % от стойността на ценовото ни предложение, в указания от
възложителя срок за това.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на
Възложителя при условията на нашето ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както
следва:
(Участникът следва да представи своето предложение за всяко едно от включените в
предмета на доставката оборудване поотделно, съгласно техническата спецификация).

№ Вид оборудване

Брой

Настолен компютър тип System
1. Desktop PC или All in One (или
еквивалент):
2. Мобилен телефон:
Многофункционално устройство
3. (скенер, принтер, копирна машина)

4

4. Екран за стенно проектиране:
Проектор
5.

1
1

6. Преносим компютър:
7. Преносим компютър:
Факс, с функция за копиране
8.

4
3
1

9. Външна памет (харддиск), 2 TB
10. Флаш памет 16 Gb
Ретро Проектор за обучение с лампа
11.
мин 200 W
Многофункционално устройство
12. (скенер, принтер, копирна машина)

1
20
1

Пълно описание на оборудването
(Участникът предоставя пълно описание
на оборудването съгласно техническата
спецификация)

4
1

1

Нашето техническо предложение за изпълнение на доставката включва следните
параметри:
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1.1. Срок за доставка:…………….словом:………….., календарни дни, считано от
датата на уведомлението за стартиране на изпълнение на дейността по доставката;
1.2. Гаранционен срок: …………….словом:…………..,
изпълнение на възложената доставка;

месеца,

считано

от

1.3. Срок
за
реакция
при
гаранционен
дефект:
………….словом:………….календарни дни, считано от деня на получаване на
съобщение за възникнал дефект в доставения фургон;
Запознати сме с изискванията за качество към всеки от артикулите и ще ги спазваме
при възлагане на поръчката за изпълнение.
2. Нашето ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ е:
№ Вид оборудване
Настолен компютър тип System
1. Desktop PC или All in One (или
еквивалент):
2. Мобилен телефон:
Многофункционално устройство
3. (скенер, принтер, копирна машина)

Брой
4

Предлагана единична
цена в лева без ДДС

Предлагана обща цена
в лева с ДДС

4
1

4. Екран за стенно проектиране:
Проектор
5.

1
1

6. Преносим компютър:
7. Преносим компютър:
Факс, с функция за копиране
8.

4
3
1

9. Външна памет (харддиск), 2 TB
10. Флаш памет 16 Gb
Ретро Проектор за обучение с лампа
11.
мин 200 W
Многофункционално устройство
12. (скенер, принтер, копирна машина)

1
20
1
1

Обща цена:
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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:
Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________.

Посочената сума представлява сбор от стойностите на доставките на всяко едно от
оборудването, при стойности, посочени в горната таблица.
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. Начин на плащане: съгласно разписаното в проекта на договор – изцяло приемаме
условията на възложителя.
4. Приемаме, така направената оферта да е обвързваща за нас за срок от ……….
(участникът попълва срока на валидност на офертата си) в съответствие с указанията на
възложителя в публикуваната покана.
5. Представяме като приложение План за извършване на доставка и План за управление
на рискове.
6. Приложения към офертата: (участникът следва да опише предоставените от него
документи в настоящата офета)
6.1 ………..
6.2 ……….
6.3 ………
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ДАТА: _____________ г.

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