
 

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

Примерен образец ПМС 160 

 

www.eufunds.bg 

Проектът: Ново начало с „АНДИ БГ“ ООД, BG05M9OP001-1.003-0570, се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 

 

 
 

 
ДО  

АНДИ БГ ООД 
(Бенефициент- наименование) 

с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив 

ул. Карловско шосе № 16 Б 
 (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 28.03.2017г., Ви представяме нашата оферта за 

участие в избор на изпълнител с предмет:  

 

“Закупуване на оборудване във връзка с новите работни места: 

1. Акумулаторен винтоверт – 3 бр.  

2. Акумулаторен гайковерт – 3 бр.  

3. Ударно-пробивна машина акумулаторна – 2 бр.  

4. Лазерен нивелир – 2 бр.  

5. Настолна бормашина – 1 бр.  

6. Фугорез – 1 бр.  

7. Машина за пробиване на бетон-фреза – 1 бр.  

8. Ножична платформа – 1 бр. ” 
(наименование на предмета на процедурата) 
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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: 

 

 

№ 

Пълно описание на предмета 

на поръчката от страна на 

бенефициента  

Количество 

Бр. 

Пълно описание на предмета 

на поръчката от страна на 

кандидата 

Количество 

Бр. 

 

1 

 

Акумулаторен винтоверт  

 

Минимални изисквания: 

Напрежение 20-22 V 

Скорост на въртене на 

предавка 1 без натоварване  - 

min 600 обороти в минута 

Макс. момент (меко 

съединение)   min 28  Нм 

Макс. момент твърдо 

съединение min 55 Нм 

Акумулаторна батерия Li-

Ion,  

Зарядно устройство  

 

Допълнителни 

(незадължителни) 

технически параметри, 

предмет на оценка: 

Капацитет на 

акумулаторната батерия -  

min 2 Ач  

Наличие на реверсивен 

превключвател 

 

Гаранционен срок 
[месеци,число ≤ 60]: 

 

 

Период на безплатен 

извънгаранционен сервиз 

[месеци,число ≤ 24]: 

 

 

 

3 бр. 
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2 

 

Акумулаторен гайковерт 

Минимални изисквания: 

Напрежение 20-22 V 

Честота на ударите под 

товар 3000÷3500 уд/мин 

Скорост, настройка 1 – 

диапазон 950÷1050 оборота 

в минута 

Макс. момент, настройка 1 - 

диапазон 85÷95 Nm 

Акумулаторна батерия Li-

Ion,  

Зарядно устройство - 

Изходна мощност ≥330 Вт 

 

Допълнителни 

(незадължителни) 

технически параметри, 

предмет на оценка: 

Капацитет на 

акумулаторната батерия -  

min 2 Ач  

Наличие на реверсивен 

превключвател 
 
Гаранционен срок 
[месеци,число ≤ 60]: 

 

Период на безплатен 

извънгаранционен сервиз 

[месеци,число ≤ 24]: 

 

 

 

3 бр. 
  

3 Ударно-пробивна машина 

акумулаторна 

Минимални изисквания: 

Оптимален диаметър на 

пробиване в бетон диапазон 

5÷12мм 

Енергия на единичен удар - 

диапазон 1,5÷2,3 Дж 

Честота на ударите под 

товар >5000 уд./мин 

Скорост на ударно 

пробиване >1000 об/мин 

Номинално напрежение 20-

22 V 

Акумулаторна батерия Li-

Ion,  

2 бр.   



 

 

 

www.eufunds.bg  

Проектът: Ново начало с „АНДИ БГ“ ООД, BG05M9OP001-1.003-0570, се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 
10. АНДИ БГ ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА_160 

4 

Капацитет на 

акумулаторната батерия > 5 

Ah 

Зарядно устройство - 

Изходна мощност ≥330 Вт 

 

Допълнителни 

(незадължителни) 

технически параметри, 

предмет на оценка: 

Наличие на възможност за 

работа с основни материали 

- Бетон, Зидария, Дървесина, 

Стомана 

Наличие на реверсивен 

превключвател  

Наличие на модул на 

прахоулавяща система 

 
Гаранционен срок 
[месеци,число ≤ 60]: 

 

Период на безплатен 

извънгаранционен сервиз 

[месеци,число ≤ 24]: 

 
 

 

4 

 

Лазерен нивелир 

Минимални изисквания: 

 

Обхват на уреда с детектор 

>700 m 

Грешка на 10 m < 0.5 mm 

 

Допълнителни 

(незадължителни) 

технически параметри, 

предмет на оценка: 

Наличие на дигитално 

задаване на наклон  

Наличие на автоматично 

самонивелиране  

Наличие на автоматично 

нивелиране на наклона 

 

 
Гаранционен срок 
[месеци,число ≤ 60]: 

 

 

2 бр. 
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Период на безплатен 

извънгаранционен сервиз 

[месеци,число ≤ 24]: 

 

 

5 

 

Настолна бормашина  

Минимални изисквания: 

обхват на пробиване от Ø 12 

до Ø 100мм; 

дълбочина на пробиване 

50мм; 

мощност мин. 1800W 

монофазно захранване 

 
Допълнителни 

(незадължителни) 

технически параметри, 

предмет на оценка: 

Наличие на четирискоростен 

двигател 

 
Гаранционен срок 
[месеци,число ≤ 60]: 

 

Период на безплатен 

извънгаранционен сервиз 

[месеци,число ≤ 24]: 

 

 

1 бр. 
  

 

6 

 

Фугорез  

 

Минимални изисквания: 

Мощност на машината 

>1850W 

Макс. ширина на рязане 46 

mm 

Безпрашно рязане 

Смукателна мощност на 

прахосмукачка > 60 l / sec. 

 

Допълнителни 

(незадължителни) 

технически параметри, 

предмет на оценка: 

Наличие на синхронно 

включване на 

прахосмукачката 
Наличие на система за 

самопочистване 

 

 

1 бр. 
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Гаранционен срок 
[месеци,число ≤ 60]: 

 

Период на безплатен 

извънгаранционен сервиз 

[месеци,число ≤ 24]: 

 

 

7 

 

Машина за пробиване на 

бетон-фреза   

Минимални изисквания: 

Мощност на машината 

>3000W 

Оптимален диаметър на 

пробиване в бетон 12 ÷ 450 

mm 

Вид пробиване - мокро със 

статив 

Защита от токов удар - Клас 

I 

 

Допълнителни 

(незадължителни) 

технически параметри, 

предмет на оценка: 

Наличие на сменяеми 

модули на боркороните  

Наличие на вакуумно 

закрепване на статива  

Наличие на дюбелно 

закрепване на статива 

 

Гаранционен срок 
[месеци,число ≤ 60]: 

 

Период на безплатен 

извънгаранционен сервиз 

[месеци,число ≤ 24]: 

 

 

1 бр. 
  

 

8 

 

Ножична платформа 

 

Минимални изисквания: 

Работна височина: мин. 12м 

Товароподемност мин. 300кг 

Размери на платформата: 

Дължина диапазон 2÷3,5 м 

Ширина: мин. 1,2 м 

Радиус на завиване:  мин. 2,5 

м /външен/ 

 

1 бр. 
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Скорост: мин. 0,8 км/ч 

Време издигане/спускане:  

до 60 сек. 

Акумулатори: 305 ÷340 Ач 

Гуми бели, немаркиращи 

 
Гаранционен срок 
[месеци,число ≤ 60]: 

 

Период на безплатен 

извънгаранционен сервиз 

[месеци,число ≤ 24]: 

 

 

2. Ценово предложение: 

 

№ 
Пълно описание на предмета на поръчката от 

страна на кандидата  

Количество 

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:__________________________________ 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.  
 

При несъответствие 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. 

 

3. Срок на изпълнение:......... 



 

 

 

www.eufunds.bg  

Проектът: Ново начало с „АНДИ БГ“ ООД, BG05M9OP001-1.003-0570, се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 
10. АНДИ БГ ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА_160 

8 

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   
8.3  

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 

 


