Проект BG16RFOP002-2.040-1400
«Подобряване на производствения капацитет във фирма ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД»

ДО
ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД
(Бенефициент- наименование)

гр.Кресна 2840 ул. Промишлена 8
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в
ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД“, със следните обособени позиции:
󠄀 Обособена позиция 1. ДМА 1 -Лаборантен апарат (спектрометър) - 1 брой
󠄀 Обособена позиция 2. Двуръкавен смесител за фурмовъчни смеси - 2 броя
(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 и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в
ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД“, със следните обособени позиции:
󠄀 Обособена позиция 1. ДМА 1 -Лаборантен апарат (спектрометър) - 1 брой
󠄀 Обособена позиция 2. Двуръкавен смесител за фурмовъчни смеси - 2 броя
(наименование на предмета на процедурата)

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014– 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕНЕРГОРЕМОНТКРЕСНА” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган..
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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
➢ За обособена позиция 1: Предлагаме срок за
процедурата ________________ календарни
излишното), считано от датата на получаване
страна на изпълнителя .
➢ За обособена позиция 2: Предлагаме срок за
процедурата ________________ календарни
излишното), считано от датата на получаване
страна на изпълнителя .

изпълнение на предмета на
дни/ месеци (изтрийте
на възлагателното писмо от
изпълнение на предмета на
дни/ месеци (изтрийте
на възлагателното писмо от

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (мин. 60
дни от крайния срок за получаване на оферти).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
„ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА“ АД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките:
Обособена позиция 1. ДМА 1 Лаборантен апарат (спектрометър) - 1
брой,
със
следните
минимални
технически характеристики:
- Базов модул Fe – минимум база с 3 /три/
аналитични програми
- софтуер за анализ на:
•
Ниско, средно и високо въглеродни
стомани,
•
Ниско, средно и високо легирани
стомани,
•
Сиви и легирани чугуни
- да притежава софтуер
- да има вградена компютърна система
- да притежава специализиран
рекалибрационен стандарт
- да притежава мултидетектори с висока
разделителна способност;
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- да работи в аргонова среда;
- минимум ефективна дължина на вълната
170-615
- с възможност за автоматично
профилиране
- с възможност за добавяне на
допълнителни модули
- да има възможност да се вземат по –
големи проби;
- да има възможност да анализира проби с
различни геометрични форми
- с възможност за интелигентно
калибриране;
- Аналитични кривини – полиноми до 4-ти
ред;
- с възможност за изчисляване на
спектралните смущения и вътрешно –
елементните корекции;
възможност
калкулиране
на
концентрационните съотношения;
- с възможност за автоматично
превключване на каналите в зависимост от
обхвата на концентрацията;
- Консумация на аргон
•
При постоянен поток – 35 1/h
•
При аналитичен поток 135 1/h
- 6 /шест/ входа за 6 /шест/ CCD матрици
- с възможност за преглед на получените
резултати;
с
възможност
за
избор
на
измервателните единици (%, ppm)
- с възможност за автоматично или
контролирано от оператора съхранение на
резултатите

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоката:
Обособена позиция 2. ДМА 2 Двуръкавен смесител за фурмовъчни
смеси - 2 броя със следните минимални
технически характеристики:
- да има минимум 3 програми за химикали
да
притежава
възможност
за
калибриране на машината от оператор
- с възможност за автоматична проверка
за наличие на сгъстен въздух
- да притежава инверторно управление на
помпите
3
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- Ъгъл на завъртане на първото рамо до
300°
- Ъгъл на завъртане на второто рамо до
270°
- Задвижване на лентовата част- 1.5-2 kW
- Скорост на задвижване на лентовата
част- 70-80 mt/min
- Покритие от волфрамов карбид върху
смесващата част на лопатките на шнека
- Височина на изхода за пясък на
смесителя-1400-1500 мм
- Височина на входа за пясък на смесителя 2400-2500 mm
- Производителност -8-10 т/ч
- Брой помпи 2
- Мощност на помпите (2) 0.40-0,65 kW
- Обхват на рамото - 3 до 5 м
- Скорост на шнека 500-550 rpm
- Мощност на шнека -3,8 - 4,8 kW

Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната
поддръжка
(Изискванията се отнасят до двете
обособени позиции):
1. Гаранционен срок на предложеното
оборудване – в календарни месеци*
* Предложен гаранционен срок под 12
календарни месеца, ще се счита за
нереален, а получени оферти няма да бъдат
разглеждани и оценявани.
Предложен гаранционен срок над 36
календарни месеца, ще се считат за
нереалистични, получени оферти няма да
бъдат разглеждани и оценявани.
2. В офертата трябва да бъдат предложени
следните Условия на гаранционен сервиз:
2.1. Време за реакция (в часове) –
минимум 1 час – максимум 48 часа;
2.2. Време
за
отстраняване
на
повредата (в дни) минимум 1 ден –
максимум 15 дни;
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Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата
(Изискванията се отнасят до двете
обособени позиции)::
- Технически паспорт и/или
Техническа / работна документация/
инструкции на български език.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
НЕ ПРИЛОЖИМО
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Обучение на минимум двама служители на
бенефициента за сметка на изпълнителя.
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
-

Въвеждане в експлоатация на
новозакупеното оборудване/техника
в гр. Кресна, производствента база
на Бенефициента

Други: Неприложимо
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:
№

1

2

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

Обособена позиция 1:
Лаборантен апарат
(спектрометър)
Обособена позиция 2:
Двуръкавен смесител за
фурмовъчни смеси

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
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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
единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната 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. Други документи (ако е приложимо):
− В случай че кандидата е Обединение, кандидатите следва да представят документ в
които задължително се посочва представляващият Обединението, като документа е
необходимо да бъде подписан от всички лица в Обединението;
− В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на
посочените изискуеми официални документи от съответната страна - оригинал или
заверено (с подпис, печат и „Вярно с оригинала") копие, придружено с превод на
български език.
− Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата,
които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) –
оригинал или заверено от кандидата копие с подпис, печат и думите „Вярно с
оригинала“
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние, които се отнасят за
Обособена позиция 1 и 2.
3.1. Копия от Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови
години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
(Заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”) .
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:
За обособени позиции 1:
1. Списък на извършени сходни доставки* за последните 3 години или в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (Образец №1 – Списък за
сходни доставки);
1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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*Под „сходни доставки“ ще се счита „доставка на лаборантни апарати (спектрометъри)
и/или еквивалент“.
2. Референции/Препоръки за добро изпълнение от възложители и клиенти, кореспондиращи
с посочените в Списъка на извършени сходни доставки* – копия, заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
* Когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, документите по
т. 1 и 2 се представят за членовете на обединението, с които се доказва минималното
изискване
За обособени позиции 2:
1. Списък на извършени сходни доставки* за последните 3 години или в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (Образец №1 – Списък за
сходни доставки);
*Под „сходни доставки“ ще се счита „доставката на смесители за фурмовъчни смеси
и/или еквивалент“.
2. Референции/Препоръки за добро изпълнение от възложители и клиенти, кореспондиращи
с посочените в Списъка на извършени сходни доставки* – копия, заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
* Когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, документите по
т. 1 и 2 се представят за членовете на обединението, с които се доказва минималното
изискване
3. 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);
4.. 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);
5.. 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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