ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО

ДО
„ГРОСМАН“ ООД
Гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 9
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка на автоматизирана и модулна CAD система за текстилната индустрия“
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 автоматизирана и модулна CAD система за текстилната индустрия“
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, 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).
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP0022.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Гросман“ 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
„ГРОСМАН“ ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките:
Доставка на автоматизирана и модулна
CAD система за текстилната индустрия
Минимални изисквания:
Високотехнологична, автоматизирана
и модулна CAD система за текстилната
индустрия , включваща:
- създаване и модифициране на кройки;
- опция за показване на частите от дизайна в
браузъра;
- градиране на размери;
- създаване на маркери;
- създаване на плот и кът файлове;
- възможност за добавяне снимки на
моделите, които потребителя да вижда;
- управление на данни
- интерфейс на български език
-инсталация и конфигуриране на системата;
обучение
-Модул за автоматично редене на маркери
-Дигитайзер за преобразуване на основна
кройка от графичен в цифров вид.
-Плотер с:
• Работна ширина 220 cm;
• Две печатащи глави с мастилници
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• Скорост на печат – от 30 до 80 кв.м/ час;
• Възможност за печат на хартия с тегло 20
гр/ кв.м и повече;
• Система за бързо сваляне на разпечатания
маркер
• Система за саморегулиране навиването на
разпечатката на маркера;
• система за бързо и лесно почистване на
мастилниците
• Безшумен < 40 dB
• Възможност за печат през нощта
Забележка: Всички марки и модели,
които фигурират в минималните
технически
и/или
функционални
характеристики, могат
да
бъдат
заменени с еквивалент.
Изисквания към гаранционната поддръжка:
Срок на гаранционна поддръжка: минимум
6 (шест) месеца; максимум 60 (шестдесет)
месеца
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата:
При извършването на доставката от
избрания изпълнител ще се изисква да
предостави технически паспорт с посочени
технически
и
функционални
характеристики на хартиен носител и/или
електронен
носител,
на
български,
ръководство
за
експлоатация
на
оборудването или еквивалентен документ
на хартиен и/или електронен носител, на
български език.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
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НЕПРИЛОЖИМО
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
НЕПРИЛОЖИМО
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО
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

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

Доставка на автоматизирана
и модулна CAD система за
текстилната индустрия

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 бр.

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).

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: ............................... (моля, посочете
предлаганият начин на плащане, описан в раздел III.1.2) от Публична покана)
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. Доказателства за икономическо и финансово състояние;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация;
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 – НЕПРИЛОЖИМО

ДАТА: _____________ г.

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