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Проектът: „Подобряване на безопасността и условията на труд в „ТЕКОМ“ ООД“,  

BG05M9OP001-1.008-0312, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

ДО  

„ТЕКОМ“ ООД  
(Бенефициент- наименование) 

гр. Стара Загора - 6000, 

ул. „Х. Д. Асенов ” № 119, оф. 17 
(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 

160 на Министерския съвет от 2016 г. 

  
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________№ ____,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 

представлявано от ________________________, в качеството му на __________________.  

 

 

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ, 

 

Във връзка с публична покана № 1 от дата 06.07.2018г., Ви представяме нашата оферта за 

участие в избор на изпълнител с предмет:  

 

Закупуване на средства за колективна защита: 

1. Предпазни мрежи 2000 м
2
; 

2. Предпазни парапети 400 м
2
. 

 

 (наименование на предмета на процедурата) 

 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас 

условия и ги приемаме без възражения. 
 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.  

 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на 

бенефициента както следва: 

 

 
 



 

 

 

                          ------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------- 

 

Проектът: „Подобряване на безопасността и условията на труд в „ТЕКОМ“ ООД“,  

BG05M9OP001-1.008-0312, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

2 

№ 
Пълно описание на предмета на 

поръчката от страна на бенефициента  

Коли-

чество 

Бр. 

Пълно описание на 

предмета на поръчката от 

страна на кандидата 

Коли-

чество 

Бр. 

1. 

 

Предпазни мрежи  
 

Минимални изисквания: 

прахо-защитни мрежи, устойчиви на 

вятър, за плътно закриване на строителни 

скелета: 

- с цветен печат на рекламно лого, 

наименование на фирмата и рекламен 

надпис; 

- наличие на странични уплътнени 

кантове; 

- материал: HDPE плоска нишка; 

- примки: мин. 2,5 на см; 

- тегло: мин. 60 грама на м
2
; 

- разтегливост:  надлъжно максимално 

4800nm, напречно: максимално 5900 

nm; 

- коефициент на пропускане на светлина: 

минимум 40%. 
 

Допълнителни (незадължителни) 

технически параметри, предмет на 

оценка:  

- гаранция против разкъсване от вятър 

след първоначалния монтаж  

[1 ≤ цяло число ≤ 3 години] 

- срок за доставка, считано от датата на 

сключване на договор 

[1 ≤ цяло число ≤ 40 дни] 
 

2000м
2
   

2. 

 

Предпазни парапети  
 

Минимални изисквания: 

предпазни парапети, състоящи се от 

вертикална и хоризонтална  част:  

метални стойки (вертикална част) и 

дървени парапети (хоризонтална част): 

- вертикална част: телескопични стойки 

с възможност за монтаж на плочи и 

кофражи с дебелина до 50 см и 

височина на свободната част минимум 

100 см; с монтирани  носачи за два 

хоризонтални  парапета; грундирани и 

боядисани и/или поцинковани. 

 

400м
2
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- Хоризонталните  части: от дървен 

материал - суха иглолистна дървесина 

(с влажност максимум 8%); с размери 

400/12/2.5 см; рендосани и шлайфани,  

импрегнирани  против плесени, 

гъбички и корояди; боядисани в ярък 

цвят – жълто, оранжево или червено.  
 

Допълнителни (незадължителни) 

технически параметри, предмет на 

оценка:  

- гаранция на покритието на металните 

стойки срещу корозия (за вертикалната 

част) 

[2 ≤ цяло число ≤ 5 години] 

- гаранция за водоустойчивост на 

покритието на дървените парапети (за 

хоризонталните части) 

[2 ≤ цяло число ≤ 5 години] 

- срок за доставка, считано от датата на 

сключване на договор 

[1 ≤ цяло число ≤ 40 дни] 
 

 

 

2. Ценово предложение: 

 

№ 
Пълно описание на предмета на поръчката от 

страна на кандидата  

Коли-

чество 

Бр. 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Общо цена в 

лева без ДДС 

 ( посочва се пълно описание на артикулите който се 

предлагат за доставката/ пълно описание  и всички 

изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС 

в случай на строително ремонтни работи)   

   

     

     

     

 Обща стойност  
 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 

обхват.   

 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:  

 

Цифром:__________________ лв. без ДДС  

Словом:__________________________________ 
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Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда- не 

е приложимо. (ако процедурата за определяне на изпълнител е с обект строителство) 
 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата 

цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да 

приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, 

написана с думи. 

 
 

3. Срок на изпълнение:......... 

4. Валидност на офертата:........... 

5. Начин на плащане:............ 

6. Други изисквания и условия: (посочват се други изисквания и условия, които са  

изисквани от възложителя) 

7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                              ще ползваме/няма да ползваме 

8. Приложения към офертата 

8.1 изреждат се всички приложения към оферта  

8.2   

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 


