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Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на 

“Избор с публична покана” 

 

 

ДО  

Сдружение «Средногорие мед   

индустриален клъстер» 

Минно-Геоложки Университет "Св.Иван 

Рилски" - София 

Ректорат, Ет.3, офис 94, 

ул."проф. Боян Каменов",  

София 1700, България       

  

 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

 “__________________________________________________________________” 
(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:  

 

“ Елементен анализатор и Живачен анализатор, комплектовани с апаратура за 

определяне на якостни и деформационни характеристики на руди, концентрати , скали 

и почви” 

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. 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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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/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

___________________________________ 

Описание на оборудването  

 
Изследване съдържанието на елементи 

(живак, въглерод, азот, сяра) в материалите 

и определяне на якостните и 

деформационни характеристики на 

материалите. 

- Материали за изследване 

:концентрати, скали, руди, почви, води 

- Управление на оборудването: 

- Софтуер за анализ на резултатите в 

реално време – работа с операционна 

система Windows XP, съвместим с Excel, 

Access. 

- Автоматичен тест за изправност на 

компонентите на системите - автоматично 

калибриране; 

- Генериране на потребителски 

доклади - поддържане на различни видове 

качествен контрол: проверка със стандарти, 

проверка на добив, изчертаване на 

контролни карти;  

- Изградено от: Елементен и Живачен 

анализатор комплектовани с оборудване за 

подготовка на пробите и за определяне на 
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якостни и деформационни свойства 
 

Минимални технически и функционални 

характеристики на оборудването: 

- Елементен анализатор  

- Технически характеристики: 

- Работен обхват:C:   0 - 350 mg (или 

100%); 

- N:  0 - 350 mg (или 100%) 

- S:   0 - 15 mg (или 100%) 

- C и N с TCD:  < 50 ppm (за 300 mg 

проба от почва) 

- Аналитичен добив ≥ 99.5 %; 

- Относително стандартно отклонение: 

≤0.5 %; 

- Продължителност на анализа: ≤ 12 min 

за всички елементи; 

- Живачен анализатор 

- Технически характеристики: 

- Граници на откриване:  0.1 ppt (ng/l); 

- Динамичен абхват: oт 0.1 ppt (ng/l) до 

250 ppb (μg/l); 

- Детектор – оптимизиран  за работа при 

254 nm; 

- Стандарти, на които отговаря: EN 

13506 и EN 7852; EPA метод 245.7 

- Оборудване за якостни и 

деформационни свойства: 

- Хидравлична натискова рамка с 

микропроцесорно управление  

- Работен обхват от 1 до 2000kN 

- Точност≤ 0.1 kN   

- Отчитане на     линейна деформация : 0-

20mm, 0-30 mm и 0-60 mm,  

- точност на измерване  линейна 

деформация ≤ 0,01mm 

- Апарат за поддържане на постоянно 

налягане; 

- Работен обхват–   0 -700 bar 

- Портативен апарат за определяне якост 

на срязване. 

-  Работен обхват– до 50 kN 
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- Манометри с двойна  скала с обхват: 0-

3 kN, 0-5 kN, 0-11 kN, 0-25 kN, 0-50 kN. 

- Оборудване за подготовка на пробите: 

- Резачка за подготовка на скални 

образци с работен диск 450 mm  и водно 

охлаждане. 

- Лабораторна машина за просондиране и 

подготовка на цилиндрични проби и 

размери от 10 mm до 100 mm. 

- Машина за фина подготовка на скални 

образци за лабораторни изпитвания 

 

Допълнителни технически и 

функционални характеристики, 

подлежащи на оценка: 

Допълнителните технически и 

функционални характеристики са предмет 

на оценка и нямат задължителен 

характер. Офертата на кандидат 

предложил оборудване без наличие на 

допълнителните параметри не може да 

бъде отхвърлена на това основание 

 

 

 

 

Моля, опишете дали 

предлаганото оборудване има 

налични от изброените 

технически и функционални 

характеристики според 

посочения ред: 

 

 Възможност за измерване на газове 

SO2, CO2 и N в елементния 

анализатор, като  след процеса на 

изгаряне  се насочват към единичен 

TCD детектор без разделяне на 

потока  

 Възможност за работа на елементния 

анализатор с проба до 5 грама 

(съдържаща до 3 грама органичен 

материал) за едновременен анализ на 

CNS от една единична проба 

 Автопробовзимач на елементния 

анализатор с електронно управление 

и с 90 позиционен барабан, който 

изнася остатъка от изгорената проба 

извън анализатора и който може да 

се презарежда по всяко време на 

работата му 

 Възможност за работа на елементния 

анализатор с аргон като носещ газ 

 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 
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___________________________________ 
Гаранционна поддръжка на машините минимум 12 

месеца, която започва да тече след подписване на 

финалния приемателно-предавателен протокол 

 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

___________________________________ 

 

Съпровождащата техническа 

документация/технически паспорт за 

оборудването да е на български език или 

английски език. 
 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

___________________________________ 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

___________________________________ 

Изпълнителят да извърши обучение на 

персонала на Сдружение Средногорие мед 

индустриален клъстер, който ще работи с 

оборудването. Разходите за обучение са за 

сметка на изпълнителя. 

 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

__________________________________ 
 

  

Други:  

Производителят притежава  Сертификат за 

управление на качеството по 

международния стандарт ISO9001 или 

еквивалент 
 

  

 

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 
(с изключение на 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 
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процедурите с 

предмет услуги) 

на периодични доставки) 

1 Елементен анализатор и 

Живачен анализатор, 

комплектовани с апаратура за 

определяне на якостни и 

деформационни 

характеристики на руди, 

концентрати , скали и почви 

     1   

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 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. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118  на Министерския съвет 

от 2014 г.; 

3. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие – в 

оригинал (ако такава се изисква); 

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

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

изискват); 

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 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 4, 5 за всеки от 

подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. 

(когато се предвижда участието на подизпълнители); 

8. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква); 

9. 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) 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 


