Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50,
ал.1 от ЗУСЕСИФ
ДО
„Лубрика“ ООД
(Бенефициент- наименование)

гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка и монтаж на оборудване за оползотворяване на повече отработени масла в
“Лубрика” ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия
и промишлеността, както следва:
- Инсталация за предварително третиране на отработени масла - 1 брой”
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 монтаж на оборудване за
оползотворяване на повече отработени масла в “Лубрика” ООД като суровина за
производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността, както следва:
- Инсталация за предварително третиране на отработени масла - 1 брой”
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
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Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
календарни 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
„Лубрика“ ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележка

Изисквания
към
изпълнението
и
качеството на стоките /услугите /
строителството:
Инсталация
за
предварително
третиране на отработени масла – 1
брой
Инсталация със следните минимални
технически
и
функционални
характеристики:
 производителност: до 5 000 кг/час
отработено масло
 електрическа мощност 125 kW
 топлинна мощност 925 000 kcal/h
 изпарителна повърхност 38 m2
 материал
на
основните
части:
въглеродна стомана
 произвеждаща
широка
маслена
фракция
/ШМФ/
със
следните
характеристики:
- фракционен състав:
5% – 360⁰C
10% – 388⁰C
15% – 420⁰C
20% – 430⁰C
25% – 435⁰C
30% – 440⁰C
35% – 443⁰C
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40% – 445⁰C
45% – 447⁰C
50% – 450⁰C
55% – 455⁰C
60% – 470⁰C
65% – 472⁰C
70% – 475⁰C
75% – 480⁰C
80% – 490⁰C
85% – 500⁰C
90% – 515⁰C
- добив: не по-малко от 95%
- съдържание на вода: следи
- съдържание на механични
примеси: под 0,05%
 състояща се от:
1. Декантер:
- обороти на барабана 4400 rpm
- g-force 3250
- ъгъл на конуса на барабана 5⁰
- фази на разделяне 3 (масло, вода, мех.
примеси)
- температура на сепариране 85⁰С
- налягане на изход 3 bar
- мощност на задвижващия двигател 15
kW
- обороти на задвижващия двигател 3000
rpm
- мощност на двигателя на шнека 2,2 kW
2. Центрофуга:
- фази на разделяне 3 (масло, вода, мех.
примеси)
- барабан: самопочистващ се
- обороти на барабана 3000 rpm
- мощност на задвижващия двигател 15
kW
- налягане 2 bar
- g-force 4500
- температура на сепариране: 95°С
- топлообменник:
o температура
вход,
отработено масло: 75 °C
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o температура
изход,
отработено масло: 95 °C
o температура вход, масло
топлоносител: 160 °C
o температура изход, масло
топлоносител: 140 °C
o топлинна мощност: 32,6 kW
3. Тънкослоен изпарител:
- изпарителна повърхност 38 м²
- налягане до 50 mbar
- нагряване с масло-топлоносител 360⁰С
Изисквания към гаранционната и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
1. Условия на гаранционен сервиз:
-

Срок

на

гаранционния

сервиз

(моля, да се посочи в календарни
месеци)

Максимална горна граница на срока на
гаранционен сервиз: 48 месеца

- Време за реакция (моля да се посочи
в астрономически часове)

Минимална долна граница на времето за
реакция: ½ час

*Посочените изисквания към условията на
гаранционния сервиз не са задължителни, а
опционални, заложени от бенефициента с цел
присъждане на допълнителни бонус точки съгласно
Методиката за оценка на всеки кандидат, който
може
да
предложи
тези
допълнителни
преимущества
към
минимално
изискуемите
характеристики съгласно договора за безвъзмездна
финансова помощ.

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща
изпълнението
на
предмета на процедурата (ако е
приложимо): Да бъде представена
гаранционна карта и документация,
съдържаща техническите данни на
оборудването.
Изисквания към правата на собственост
и правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО
Изисквания за обучение на персонала на
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бенефициента за експлоатация :
НЕПРИЛОЖИМО
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО
Други:
Доставчикът
следва
извърши монтаж и инсталация
оборудването съгласно договора
доставка.

от

да
на
за

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

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

К-во /бр./

Инсталация за предварително
третиране на отработени масла

1

Единична цена в
лева

Обща цена в лева без
ДДС (не се попълва при

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

извършване на периодични
доставки)

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:
- Авансово плащане в размер на 60% от стойността на сключения договор,
платимо след сключване на договора за доставка;

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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- Окончателно плащане в размер на 40% от стойността на договора, платимо след
писмено известие от изпълнителя за готовност за експедиция на инсталацията;
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, а когато е
физическо лице - документ за самоличност;
В случай, че кандидатът е регистриран съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР), документ,
удостоверяващ неговото актуално състояние не се изисква. В този случай кандидадът попълва
декларация в свободен текст с посочен ЕИК (Eдинен идентификационен код).
Удостоверението за актуално състояние следва да бъде издадено не по-рано от 6 /шест/ месеца
преди датата на подаване на офертата. Документът се прилага към офертата в оригинал или
като копие, заверено от кандидата с подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”.

2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;
3. Други документи (ако е приложимо). - НЕПРИЛОЖИМО
Когато кандидатът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се
представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено
обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в
обединението поемат солидарна отговорност за участието в процедурата и за периода на
изпълнение на договора. Бенефициентът няма изискване за създаване на юридическо лице.
В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, се прилагат аналогични на посочените
изискуеми официални документи от съответната страна – оригинал или заверено от кандидата
копие, придружено от превод на български език от заклет преводач.

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);


„Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години /в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си/ - копие,
завeрено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);


Валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент – копие, заверено от
кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“;



Валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент – копие, заверено от
кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“;
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6. 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);
7. Декларация, 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); НЕПРИЛОЖИМО
8. Документи по т. 1, 2, 4, 5 и 7 за всеки от подизпълнителите в съответствие с
Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на
подизпълнители);
9. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква);
НЕПРИЛОЖИМО
10. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие; НЕПРИЛОЖИМО

ДАТА: _____________ г.

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