Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160

ДО
ЦЕНТРОМЕТ АД
(Бенефициент- наименование)
Гр.Враца,ул.Никола Вапцаров 9
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
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 № ДБУТ 2326 - 1 от дата 27.10.2017, Ви представяме
нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
Закупуване на ЛПС и специално работно облекло
(наименование на предмета на процедурата)

По обособена позиция 1. Закупуване на ЛПС
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:
№

1.

2.

3.

4.

Пълно описание на предмета
Количество
на поръчката от страна на
Бр.
бенефициента
( 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)
А) Артикули и изисквания
за тях
Предпазни очила леярски.
21
Предпазните очила да са
затворен тип с лещи със
затъмнение DIN 5. Лещите да
са
с
покритие
срещу
надраскване и замъгляване. Да
имат вентилационни отвори.
Лещите със затъмнение да
могат да се повдигат с
механизъм и под тях да има
прозрачни лещи. Да бъдат с
регулируема еластична лента.
Предпазни очила.
Предпазните очила да са
отворен тип с поликарбонатни
прозрачни лещи с покритие
срещу
надраскване
и
замъгляване. Да имат UV
защита.
EN 166, клас 1FT, EN 170 или
еквивалентни.
Противопрахова маска
Полумаската да е с клапан. Да
има възможност за регулиране
дължината на ремъците. Да
има меко уплътнение от
вътрешната страна и метален
клипс от външната страна в
носовата част за максимално
уплътняване.
EN 149 + A1 или еквивалентен.
Антифони
Антифоните
да
са
за
многократна
употреба,
вътрешни, свързани с корда. Да
се доставят в кутийка за
съхранение. Да са със средна
норма на затихване SNR 25 dB.
EN 352-2 или еквивалентен.

Пълно описание на предмета
на поръчката от страна на
кандидата

Количество
Бр.

45

64

64
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5.

6.

Предпазни ръкавици
Ръкавиците да са изработени от
лицева и цепена телешка кожа
без подплата. Долната част на
ръкавиците на дланта да е от
лицева кожа. Горната част на
ръкавиците да е от цепена
кожа. Да са с пришит ластик в
областта
на
китката.
Дължината на ръкавиците да
бъде 23-26 см.
Размери: L и XL
Шлем/Щит лицев огне-искролъче и топлозащитен.
Да е подходящ за всички
заваръчни процеси. Шлемът да
е с филтър с автоматично
затъмнение, който да защитава
от вредното ултравиолетовото
и инфрачервено излъчване.
Нивото на защита да е
постоянно, независимо от това
дали филтърът е включен или
изключен.
Да
притежава
настройки за избор на степента
на
затъмнение.
Да
има
функция за запаметяване на
режими и външен бутон за
смяна на запаметените режими.
Да има седем степени на
затъмнение: 5, 8, 9-13. Да има
опция филтърът да бъде
заключен през цялото време в
светлата степен /3/. Да има
автомотично включване и
изключване . Да има сменяеми
литиеви батерии, и индикатор,
отчитащ
намаляването
на
батерията.
Фотосоларните
филтри да са сменяеми.
Зрителното поле да бъде
минимум 72 х 106 мм. Да има
странични
визьори
със
затъмнение
DIN5
за
осигураване на възможно найголяма зрителна площ. Да има
вградени изпусквателни клапи
, които спомагат отвеждането
на издишвания въздух.
∙
Европейска
Директива
89/686/EEC; СЕ маркировка;

64

3

∙ Автоматичен филтър
(ADF) - EN 379; 1/1/1/2 или
еквивалентно;
∙ Прозрачни предпазни окуляри
външни - EN 166; 1BT или
еквивалентно;
∙ Прозрачни предпазни окуляри

www.eufunds.bgФОРМА

НА ОФЕРТА_160 ОБПОЗ1.DOC

3

вътрешни - EN 166; 1S или
еквивалентно.
∙ Заваръчен шлем - EN 175 B
или еквивалентно.
7. Предпазни ръкавици заварчици
Ръкавиците да са изработени
като комбинация от лицева и
цепена телешка кожа. Да имат
алуминизирана горна част за
рефлектиране на лъчистата
топлина. Да осигуряват защита
срещу кратък контакт при
350°С. Да са масло- и
водоустойчиви. Дължината на
ръкавиците да бъде 34-36 см.
Размери: L до XL
EN
12477,
A/B
или
еквивалентен.
8. Престилка кожена.
Да е изработена от телешка
кожа. Краят на всеки шев да е
подсилен с капса. Дължина на
престилката не по-малко от 105
см. и ширина не по-малко от 60
см.
EN 11611, Клас 2/А1 или
еквивалентен.
9. Ръкавели предпазни
Ръкавелите да са изработени от
телешка кожа. Краят на всеки
шев да е подсилен с капса. Да
бъдат с кръстосани ластични
презрамки на гърба. Да бъдат с
дължина 55-60 см.
EN 11611, Клас 2/А1 или
еквивалентен.
10. Мушама, водо-влагозащитна
Да е с дължина до под
коляното, с качулка с шнур за
регулиране. Да е изработена от
материал с площна маса не помалко от 350 г/м2, оранжев
цвят. Отделните елементи на
наметалото да са съединени
един към друг чрез залепване.
Да се закопчава отпред с тик
так копчета.
Размери: 48 до 62.

3

3

3

1

Б) Гаранционен срок
Не по-малко от 6 месеца
В) Време за подмяна на
несъответстващо на
изискванията или
дефектирало ЛПС
Не повече от 5 дни
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2. Ценово предложение:
№

Пълно описание на предмета на поръчката от
страна на кандидата
( 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)

Количество
Бр.

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена в
лева без ДДС

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/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в
съответствие с единичната/общата (уточнете) 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: ................................
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6. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са
изисквани от възложителя)
6.1 ........................
6.2 ........................
6.3 ........................
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата (изреждат се всички приложения към офертата)
8.1 .............................
8.2 .............................
8.3 .............................

ДАТА: _____________ г.

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