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Образец на оферта по чл. 35, ал. 3 за участие в процедура на открит избор
По т.I (3) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.
ДО
„Мадара“АД
гр. Шумен, 9700
ж.к. „Индустриален”, бул. „Мадара”, № 1
ОФЕРТА
ОТ: ________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и
въвеждане в експлоатация на измервателно оборудване“ по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 001: „Портална измервателна машина“
Обособена позиция № 002: „Портативен Викерс твърдомер“
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
___________________________________.
Разплащателна сметка:
BIC :___________________;
IBAN:_________________;
банка: _______________________ ;
град/клон/офис: _______________;

ДДС сметка:
BIC :__________________;
IBAN:______________________;
банка: ________________________;
град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
процедура за определяне на изпълнител при процедура с открит избор с предмет: „Доставка
и въвеждане в експлоатация на измервателно оборудване“ по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 001: „Портална измервателна машина“
Обособена позиция № 002: „Портативен Викерс твърдомер“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Мадара” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

2
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:
 Обособена позиция № 001: „Портална измервателна машина“ - ________________
календарни дни;
 Обособена позиция № 002: „Портативен Викерс твърдомер“ - ________________
календарни дни;
считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________
(посочва се срока, определен от бенефициента в пояснителния документ.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице - документ за
самоличност:
a) Копие от документ за първоначална регистрация /документ за самоличност –
заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
b) Копие от документ за актуално състояние, издаден не по рано от 3 месеца
преди датата на подаване на офертата – заверено от кандидата с подпис, печат
и текст „Вярно с оригинала”;
c) Копие от ЕИК по БУЛСТАТ – заверено от кандидата с подпис, печат и текст
„Вярно с оригинала”.
2. Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от Постановление № 55 на Министерския
съвет от 12 март 2007 г. – оригинал;
3. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие – в
оригинал;
4. Доказателства за икономическо и финансово състояние:
a) Годишен баланс за предходните три години – копие, заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
b) Отчет за приходите и разходите за предходните три години – копие, заверено
от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
c) Декларация за оборота на извършените доставки сходни с предмета на
поръчката за предходните три години - оригинал.
5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:
a) Списък на основните договори (сходни с настоящата поръчка), изпълнени през
предходните три години от Участника, с посочване на цена, място, срокове за
изпълнение и клиенти - оригинал, придружен от минимум 2 бр. референции за
добро изпълнение - копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст
„Вярно с оригинала”;
b) Копие на СЕ сертификат / декларация за съответствие (или еквивалентни) на
производителите на предложеното оборудване - заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
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c) Документи доказващи образованието и професионалната квалификация на
лицата или ръководните му служители, които отговарят за извършването на
доставката и въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване:
 списък на персонала участващ в изпълнението на договора с посочен
професионален стаж - оригинал;
 дипломи за завършено образование – копия, заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”.
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. 31, ал. 4, т. 1 и ал.8 ), 4, 5
и 10 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2007 г. (когато се предвижда участието на
подизпълнители);
8. Документ за закупена документация за участие - копие заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;;
9. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие: НЕПРИЛОЖИМО;
10. Техническа оферта по образец на бенефициента - оригинал;
11. Ценова оферта по образец на бенефициента - оригинал;
12. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата - оригинал.

ДАТА: ______2011 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________
________________________________________
(име и фамилия)
________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Забележка: Представените документи трябва да отговарят на изискванията на
Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г., на посочените от
бенефициента условия в Изискванията към офертите и Пояснителния документ за
процедурата.
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