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 инсталация за селективна очистка на маслени дестилати - 1
брой за подобряване на енергийната ефективност в "Лубрика" ООД” 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 инсталация за селективна
очистка на маслени дестилати - 1 брой за подобряване на енергийната ефективност в
"Лубрика" ООД“. 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
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 120 (сто и двадесет)
календарни дни (от крайния срок за получаване на оферти). В случай, че този срок изтече
преди подписване на договор за възлагане предмета на процедурата, офертите да се считат за
валидни до момента на подписване на договор с избрания изпълнител. (посочва се срокът,
определен от бенефициента в публичната покана).

“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 „Лубрика“ ООД 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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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
„Лубрика" ООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/тех
-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Инсталация за селективна очистка на
маслени дестилати – 1бр.
Производителност 120,0 t/ден
1. Дестилационна колона за отгонване на
NMP от рафинатния разтвор с изнесен
изпарител и топлинна изолация
1.1. Производителност по рафинатен
разтвор, в т.ч.: 3 189 kg/h
-

рафинат 2 894 kg/h
NMP 286 kg/h
вода 9 kg/h

1.2. Съдържание на NMP в рафината 92
kg/h
2. Дестилационна колона за отгонване
NMP от екстрактния разтвор с изнесен
изпарител и топлинна изолация
2.1. Производителност по екстрактен
разтвор, в т.ч.: 2 901 kg/h
-

NMP 2 714 kg/h
екстракт 106 kg/h
вода 81 kg/h

2.2. Съдържание на NMP в екстракта 679
kg/h
3. Кондензатори на NMP с топлинна
изолация, кожухотръбни
- Охладителна мощност 600,0 kW
4. Топлообменници за подгряване на
2

“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 „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

3
рафинатния
разтвор
с
изолация, кожухотръбни
- Топлинна мощност 465,0 kW

топлинна

5. Топлообменници за подгряване на
екстрактния
разтвор
с
топлинна
изолация, кожухотръбни
- Топлинна мощност 582,0 kW
6.
Регенеративни
топлообменници
рафинатен поток с топлинна изолация,
кожухотръбни
- Топлинна мощност 250,0 kW
7.
Регенеративни
топлообменници
екстрактен поток с топлинна изолация,
кожухотръбни
- Топлинна мощност 280,0 kW
8. Система за подгряване и циркулация
на термичен флуид с топлинна изолация
- Топлинна мощност 1 700,0 kW
- Дебит 150,0 m3/h
9. Водоохладителна система – тип КВО
(водоохладителна кула)
- Охладителна мощност 900,0 kW
- Дебит 64,5 m3/h
10. Вакуум създаваща система, тип – с
течен пръстен
- Вакуум – остатъчно налягане 10,0 mbar
- Дебит 2 000,0 m3/h
11. Чилър
- Охладителна мощност 100,0 kW
12.
Модул
за
автоматизация
и
управление на инсталацията - 1 бр.
Измерва и регулира флуидните потоци по
температура, налягане, ниво, скорост на
помпи и дебит.
Изисквания
към
гаранционната
извънгаранционната поддръжка (ако
приложимо):
1. Условия на гаранционен сервиз:
-

и
е

Срок на гаранционния сервиз (моля,
да се посочи в календарни месеци)
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- Време за реакция (моля да се посочи в
астрономически часове)
*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
бенефициента за експлоатация :
НЕПРИЛОЖИМО
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО
Други: Доставчикът следва да извърши
монтаж и инсталация на оборудването
съгласно договора за доставка.
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 селективна
очистка на маслени дестилати

1

Единична цена в лева
(с изключение на
процедурите с предмет
услуги)

Обща цена в лева без
ДДС (не се попълва при
извършване на периодични
доставки)

2
3
4
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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:
- Първо плащане в размер на 24% от стойността на сключения договор за доставка,
платимо след предоставяне на фактура от изпълнителя на възложителя;
- Второ плащане в размер на 50% от стойността на сключения договор за доставка,
платимо след предоставяне на фактура от изпълнителя на възложителя;
- Трето плащане в размер на 16% от стойността на сключения договор за доставка,
платимо след предоставяне на фактура от изпълнителя на възложителя;
- Окончателно плащане в размер на 10% 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 представя
сканиран оригинал на 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 сканиран
оригинал или като сканирано копие, заверено от кандидата с подпис, печат и гриф „Вярно с
оригинала”.

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. – сканиран оригинал
3. Други документи (ако е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО
Когато кандидатът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се
представя и сканиран оригинал или сканирано копие,заверено от кандидата с подпис, печат и гриф
1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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„Вярно с оригинала” 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 – сканиран оригинал или сканирано
заверено от кандидата копие, придружено от превод на български език.

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4.1.
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/ - сканиран оригинал или сканирано копие, заверено от кандидата с
подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“
5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);
НЕПРИЛОЖИМО
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. 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);
8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие:
а) Изготвена от кандидата схема на тръбопроводи и контролно-измервателни
прибори (Piping and Instrumentation Diagram) на инсталацията за селективна
очистка на маслени дестилати – предмет на процедурата, в съответствие с
критериите, заложени в PIP PIC001 и стандарти БДС EN 62424:2017 и БДС EN
ISO 10628 или еквивалент – сканиран оригинал, заверен от кандидата с подпис и
печат
* Представянето на документа по т. 8 а) е задължително от всеки кандидат по
процедурата.

ДАТА: _____________ г.

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