ДО
Сдружение Клъстер за развитие и обучение
на лекари по дентална медицина
Гр. София, бул. Джеймс Баучер 114, офис 5
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка на ДМА по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за
научноизследователски тренировъчен център - Специализирана маса за обучение на
стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 1-1бр.; Специализирана маса за
обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 2-1бр.; Специализирана
маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 3- 2бр.;
Специализирана маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 4 4бр.; Дентален юнит - 1бр.; Апарат за производство на дентални протези тип 1 - 1бр.; Апарат
за производство на дентални протези тип 2 - 1бр.; Компресор -1бр. ; Аспирация - 2бр.;
Обособена позиция 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на 3Dпринтер за изработка на
водачи - 1бр.
Обособена позиция 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за бързо
прототипиране - 1 бр.
Обособена позиция 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на Проектор - 1бр.; Комплект
електрически и преносим екрани - 1бр.; Комплект интерактивна дъска с проектор за
интерактивна дъска и стойка за монтаж“
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 ДМА за
Обособена позиция 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на 3Dпринтер за
изработка на водачи - 1бр.
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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 3/три/ месеца от крайния
срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната
покана).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
Предложение на кандидата
Сдружение Клъстер за развитие и обучение на Марка/модел/производител/те
лекари по дентална медицина
х-нически характеристики
Изисквания към изпълнението и качеството на
стоките:

Забеле
жка

3D принтер за изработка на водачи:
•
Макс. размер на принтиране не по-малък:
185 х 235 х 100 мм (Ш х В х Д)
•
Светлинен източник: LED, fullHD +1920 h
1200px
•
Резолюция: 5 микрона
•
Алуминиева платформа с висока химична
устойчивост
•
Управление:
ръчно и
уеб
•
Свързване:
USB,
Ethernet,
WiFi
•

Захранване: 100-240 V, 50-60 Hz

СОФТУЕР
•
Автоматично създаване на поддържащи
елементи;
•
Управление "one - to - many" - възможност
за управление на няколко принтера в реално
време;
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Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка:
- Гаранционен срок на поддръжка /в месеци/;
* Предложен гаранционен срок за период по-кратък от 24 месеца и
по-дълъг от 60 месеца ще се смята за нереалистичен. Предложения,
попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за
отстраняване и няма да бъдат разглеждани.

-Срок
за
извънгаранционна
предоставен от изпълнителя

поддръжка,

*Предллагания срок за извънгаранционна поддръжка да не е
по-кратък от 36 месеца

Изисквания към документацията, съпровождаща
изпълнението на предмета на процедурата:
1. Ръководство/Инструкция за експлоатация
/работа на български или английски език
2. Паспорт/техническа спецификация
3. Гаранционна карта
Изисквания към правата на собственост и правата
на ползване на интелектуални продукти (ако е
приложимо).
Не приложимо
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Обучение за работа с оборудването на
предложени от Възложителя служители
следва да бъде за сметка на Изпълнителя.
Подпомагащи
дейности
и
условия
бенефициента (ако е приложимо).
-Време за реакция и диагностика на екипа
поддръжка на Изпълнителя по време
гаранционната поддръжка, от подаването
сигнал за възникнал проблем –

от
по
на
на

*Предлагавия срок да не е по-дълъг от 120 (сто и двадесет)
минути

Време за отстраняване на възникналия
проблем, от екипа по поддръжка на Изпълнителя,
по време на гаранционната поддръжка
* Предлагавия срок да не е по-дълъг от 120 (сто и двадесет)
минути. При невъзможност за отстраняване на проблема в
-

този срок, Изпълнителя се задължава да осигури оборотен
актив, в рамките на 120(сто и двадесет) минути.

- Срок за реакция и поддръжка по време на
извънгаранционен срок от подаването на сигнал
за възникнал проблем*Предлагания срок да не е по-дълъг от 420 минути
Други: Доставените стоки да са нови и
неизползвани без дефекти в следствие на
дизайна,
вложените
материали
или
3
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изработката.
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:
№

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

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)
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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).
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________
( описва се)

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 - Копия от Отчет за
приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. (заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”)
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:
4.1. Заверено копие с подпис печат и израза „Вярно с оригинал“ на валиден
сертификат за управление на качеството ISO 9001 и/или еквивалент.
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Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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4.2. Заверено копие с подпис печат и израза „Вярно с оригинал“ на валиден
сертификат за управление на околната среда ISO 14001 и/или еквивалент.
4.3. Заверено копие с подпис, печат и израза „Вярно с оригинал“ на
сертификат/лиценз или еквивалент на експерти за инсталиране, обучение за работа и
поддръжка на доставените актии.
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;

ДАТА: _____________ г.

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