ДО
„Пирин Спринг” АД
(Бенефициент- наименование)

България, област Благоевград, община Гоце
Делчев, с. Баничан 2905, м. Теплика
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка на 1 бр. линия за производство, пълнене с минерална вода и опаковане на
галони 19 литра”
(наименование на предмета на процедурата)

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:
„Доставка на 1 бр. линия за производство, пълнене с минерална вода и опаковане на
галони 19 литра”
(наименование на предмета на процедурата)

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
___________________________________
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на доставката:
Линия за производство, пълнене с
минерална вода и опаковане на галони 19 л.
- 1 бр., със следните компоненти и
минимални технически и функционални
параметри:
1. Машина за външно измиване на
галони:
• Производителност – 450 gl/h
• Инсталирана мощност – 0,18 kW
• Захранващо напрежение – 0,4 kV
2. Комби – блок, изплакващо пълначен
за пластмасови бутилки 19 литра:
• Производителност – 400 бр/h
• Инсталирана мощност – 1,8 kW
• Работно налягане – 0,5 ÷ 0,6 Mpa
3. Автоматична
станция
за
ориентиране, подаване и затваряне
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на капачки
• Инсталирана мощност – 0,55 kW
4. Транспортна система
• Инсталирана мощност – 0,5 kW
5. Триблок машина
• Брой щипки – 18
• Брой пълначни глави – 18
• Брой затварящи глави – 6
• Инсталирана мощност – 3,5 kW
6. Етикетираща машина
• Производителност – 8000 бр/h
• Диаметър на захранваща ролка – до
Ø320 mm
• Разстояние между етикетите – min
3 mm
• Инсталирана мощност – 1,55 kW
7. Автоматична фолираща машина
• Производителност – 700 стек/h
• Инсталирана мощност – 26,0 kW
8. Раздувна машина
• Инсталирана мощност – 90,0 kW
9. Охладител
• Инсталирана мощност – 7,0 kW
10. Винтов компресор
• Инсталирана мощност – 45,0 kW
11. Компресор бустер
• Инсталирана мощност – 18,0 kW
Изисквания към гаранционната поддръжка:
Срок на гаранционна поддръжка /в
месеци/**– П3
Забележка: „Срокът на гаранционна
поддръжка следва да бъде минимум 12
месеца и с горна граница НЕ по-висока от
60 месеца”. Предложения, надхвърлящи 60
календарни месеца, ще бъдат предложени за
отхвърляне, поради нереалистичност.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Срок за обучение на персонала на Пирин
Спринг /в работни човекосмени/* - П 2
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* Забележка: За една работна човекосмяна се
приема 8 часов работен ден на представител на
избрания изпълнител на място във фабриката на
„Пирин Спринг“ АД, находяща се на адрес:
България, област Благоевград, община Гоце
Делчев, с. Баничан, м. Теплика 2905.
Срокът за обучение на персонала на Пирин
Спринг следва да бъде минимум 3 и с горна
граница НЕ по-висока от 30 работни смени.
Предложения, надхвърлящи 30 работни смени,
ще бъдат предложени за отхвърляне, поради
нереалистичност.

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата:
-

Ръководство на български език в
хартиен или електронен формат за
работа с 1 бр. линия за
производство,
пълнене
с
минерална вода и опаковане на
галони 19 литра;

-

Гаранционна карта.

Изисквания
към
икономическите
и
финасовите възможности:
Оборот, който се отнася до предмета на
поръчката или сходен, за последните три
приключили
финансови
години,
в
зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си,
минимум 50 % от прогнозната стойност,
посочена в Публичната покана
Изисквания към срока за производство на
Раздувна
машина
от
Линия
за
производство, пълнене с минерална вода и
опаковане на галони 19 л.
Срокът

за

производство

на

Раздувна
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машина следва да е до 30 дни след
подписване на договора за „Доставка на 1
бр. линия за производство, пълнене с
минерална вода и опаковане на галони 19
литра” с избрания изпълнител и се
удостоверява с подписване на протокол.

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

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:

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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Междинно плащане в размер на 25% от стойността на договора – до 30 дни след
подписване на договора, демонстриране на готова раздувната машина и подписване на
протокол.
Окончателното плащане в размер на 75% от стойността на договора ще бъде извършено до
60 дни след доставката, монтажа, работните проби, обучението на персонала на Пирин
Спринг от избрания доставчик, представяне на фактура оригинал и подписване на приемопредавателен протокол за доставки.
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)
цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) 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.

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