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ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на газов хроматограф за анализ на мастни киселини и холестерол
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
38300000, 38400000
Описание:
Измервателни инструменти
Уреди за контрол на физически характеристики
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Поръчка включва доставка на 1 бр газов хроматограф за анализ на мастни киселини и холестерол
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
60000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ГР.СОФИЯ, УЛ.АКАД.Г.БОНЧЕВ БЛ.105
NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Доставения газов хроматограф да съответства на Техническата спецификация на Възложителя.
2. Срок за изпълнение на договора до 60 календарни дни от датата на сключване на договора.
3. Гаранционен срок най-малко 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния
протокол.
4. Участникът следва да предложи единична цена и обща стойност, съгласно приложената към
документацията ценова оферта
5. Начин на плащане - 30 дни след подписване на приемо-предавателния протокол.

6. При доставката Изпълнителят предоставя на Възложителя удостоверение за качество.
7. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 дни.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
14/03/2013 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Прогнозната стойност около 60000.00 лева посочена по-горе е без ДДС (данък върху добавената стойност).
Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя http://www.biomed.bas.bg/ - рубрика "Процедури - публични покани". На същото място е публикувана и
Допълнителна информация към публичната покана, съдържаща подробности относно условията за участие и
съдържанието на офертата, разяснения по документите за участие и приложенията към Допълнителната
информация към публичната покана.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
14/03/2013

СПИСЪК
на приложенията към публична покана с предмет:
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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
„Доставка на газов хроматограф за анализ на мастни киселини и холестерол "
Поръчката включва доставка на газов хроматограф за анализ на мастни киселини и холестерол
Хроматографът е необходим за направа на анализи на мастни киселини и холестерол
Изпълнението на поръчката ще обезпечи качествени и надеждни изследвания, които ще се извършат
в апаратурата.

II ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темпереатурен диапазон на работа – от стайна температура до 420 градуса.
Скорост на охлаждане – от 250 до 50 градуса за не повече от 5 мин.
Програмируем загряващ механизъм със скорост на загряване – 0.1 – 50градуса/мин.
Температурен диапазон на работа на инжекционната система – до 420 градуса
Чувствителност на термалния детектор - > 12000 mv.ml/mg (за бутан)
Пламъчен йонизационен детектор:
- максимална температура – 420 градуса
- минимална детективност - ,1.3.10 (-12) g/s
- линеен диапазон – 10(7)
7. Двойна колонна система с един инжектор
8. Софтуеър за двуканален хроматограф

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Пликът с офертата съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
а) плик № 1 - „Документи за подбор", в който се поставят:
- Данни за лицето, което прави предложението; (Копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която са установени.);
- Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП, по
Образец №1;
- Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т.З, ал.2, т.З и ал.5, т.2 от ЗОП, по
Образец №2;
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор, по Образец №3;
- Декларация за срок за изпълнение на договора ( до 60 календарни дни от датата на сключване на
договора ), по Образец №4;
- Декларация относно гаранционен срок на комплект стрелкови гарнитури на ( най-малко 12 месеца,
считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол ), по Образец №5;
- Декларация за срок на валидност на офертата (60 календарни дни след крайния срок за подаване на
офертата), по Образец №6;
- Декларация, че поръчката ще се изпълни в пълно съответствие с „Техническа спецификация" на
Възложителя, по Образец №7;
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
б) плик № 2 - „Предлагана цена", в който се поставя:
- ценова оферта - по Образец №8.
До разглеждане и класиране се допускат оферти, които отговарят на изискванията и условията на
Възложителя.

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
1. Всеки участник има право да представи само една оферта.
2. Офертата се представя в един екземпляр - в запечатан непрозрачен плик, от участника или
упълномощен от него представител.
3. Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника;
адрес за кореспонденция; телефон, факс и електронен адрес.
4. При приемане на офертата в деловодството на Възложителя, върху плика се отбелязват поредния
номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителят се издава документ. Оферти подадени след срока за приемане се регистрират и незабавно се
връщат на подателя.
5. Пликът с офертата съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

а) плик № 1 с надпис „Документи за подбор",
б) плик № 2 с надпис „Предлагана цена".
6. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника.
Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.
7. При изготвянето на офертата учасникът е длъжен да се придържа към образците на Възложителя.
8.При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и декларация по чл.47 ал.5
от ЗОП.
9. Възложителят си запазва правото да сключи договор с участника класиран на второ място в случаите
когато участникът класиран на първо място откаже да сключи договор или не отговаря на изискванията по чл.
47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. За този изпълнител важат изискванията посочени в т. 8.

V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес................ 2013 година, между:
ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО - БАН, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул.”Акад. Г. Бончев”, бл. № 21, представлявана от чл.-кор. Андон Радев Косев
– Директор и Анна Иванова Неделчева – гл.счетоводител, ЕИК 175905455, наричана по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга страна:
и
....................................., със седалище и адрес на управление гр...................................................,
регистрирано с удостоверение .................................................. г. на Агенцията по вписванията,
ЕИК
....................................., представлявано от ........................................ - Управител, от друга страна, наричано понататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави
.............................................................................
Чл.2. Общите условия и срока за изпълнение на заявките са посочени в представеното от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
Чл.3. Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка на апарата и съставяне на приемопредавателен протокол.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. Договорената стойност за доставката на ........................................ е съгласно ценовото
предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор и възлиза общо на:
лв. (без ДДС)
лв. (с ДДС)
Чл.5. Заплащането се извършва на база сключен договор, в левове, по банков път, след
доставката, ......................... след представяне на данъчна фактура в оригинал и приемно - предавателен
протокол.
Чл.6. Договорната цена, посочена в чл.4 не подлежи на промяна.
III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7. Срокът за изпълнение е: до ............................ от датата на сключване на договора, след 100%
предплащане и предварителна писменна заявка.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да достави в срок договорения ...................................................., предмет на този договор.
(2) Доставения .............................. да отговаря на изискванията на БДС и е придружен с необходимия
сертификат за качество.
(3) Да подмени за своя сметка некачествените и неотговарящи на изискванията на БДС елементи.
(4) Доставения ............................................................. да бъде в техническа годност за работа.
(5) Всички санкции, наложени от компетентните органи за щети, нанесени на трети лица по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цената на получената доставка по начина и в срока,
определен с настоящия договор, съгласно чл.4, чл.5 и чл.6.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна в условията
на плащане, наложили се по причини, външни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се уговори между страните нов
модел на плащане или договорът се прекрати по взаимно съгласие, без търсене на отговорност по отношение
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният дължи само стойността на извършената до момента на прекратяване
на договора доставака., която е приета със съответните протоколи, предвидени в настоящия договор.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл.11. /1/ Гаранционният срок за доставката ................................... месеца и започва да тече от датата на
подписване на Приемо-предавателния протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/2/ ИЗПЪНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се
впоследствие дефекти в гаранционния срок.
/3/ За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 работни дни след писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично обусловен
срок.
Чл.12. При неспазване срока за изпълнение на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 0,2% на ден върху стойността на неизвършената доставка, но не повече от 10% от стойността на
Договора.
Чл.13. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се
дължи на непреодолима сила.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети или пропуснати ползи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от свои виновни действия или бездействия.
VI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Всяка от страните може да прекрати този договор без предизвестие, ако другата страна е
допуснала нарушение на задълженията си по договора и не го поправи в 7-дневен срок от получаване на
писмена покана за отстраняване на нарушението.
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора ако в резултат на обстоятелства възникнали
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
VІI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.17. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл.43.ал.2 от ЗОП.
Чл.18. Страните по настоящия договор нямат право да прехвърлят своите права и задължения върху
трети лица без предварителното писмено съгласие от другата страна.
Чл.19. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата
страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл.20. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма
за действителност.
Чл.21. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с
неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването,
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор,
се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез
споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Чл.22. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и на другите
действащи в Република България нормативни актове, касаещи процеса.
Чл.23. Неразделна част от договора е:
- Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Договорът се
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

подписа

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

в

два

еднообразни

екземпляра

по

един

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .............................

за

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

и

VI. ОБРАЗЦИ

1.

Образец № l - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП

2.

Образец№ 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал. 1, т.2 и т.З, ал.2, т.З и ал.5, т.2 от ЗОП

3.

Образец № 3- ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане на условията в проекта на договор

4.

Образец № 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ относно срока за изпълнение на договора

5.

Образец №5 - ДЕКЛАРАЦИЯ относно гаранционния срок

6.

Образец № 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ за срок на валидност на офертата

7.
Образец№7- ДЕКЛАРАЦИЯ за пълно съответствие със зададените характеристики,съгласно
„Техническа спецификация"
8.

Образец №8 - ЦЕНОВА ОФЕРТА

Предмет на поръчката: „………………………………………………………………………….”

(Образец № 1)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.1, т.1 от буква „а” до „д”, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП
(представя се от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП)
Долуподписаният/-ата__________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН______________, лична карта №_________________, издадена на ________от МВР
гр._____________, с постоянен адрес:________________________________, в качеството си на
______________ на __________________ със седалище и адрес на управление
гр.__________________________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК
____________________,тел.: ___________, факс: ___________ и адрес за кореспонденция:
.________________________,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
2. Престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки.
3. Не съм свързано лице с ИБФБМИ - БАН или със служители на ръководна длъжност в предприятието.
Задължавам се да уведомя ИБФБМИ - БАН за всички настъпили промени в декларираните
обстоятелства в 7-дневен срок от датата на настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс на Република България.

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:________________

Забележки:
1. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, настоящата декларация се представя от лицата по
чл.47, ал.4 от ЗОП.
2. В случай, че се предвижда участието на подизпълнители, участникът следва да изпълни изискванията посочени в
чл. 47,ал.8 от ЗОП

Предмет на поръчката: „……………………………………………………………………….”

(Образец № 2)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.1, т.2, и т.3, ал.2, т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП
(представя се от представляващия/щите участника по търговска регистрация)
Долуподписаният/-ата__________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН_____________, лична карта №______________, издадена на ____________от МВР
гр.______________, с постоянен адрес:________________________________, в качеството си на
_____________ на __________________ със седалище и адрес на управление
гр.___________________________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК __________________,
тел.: ___________, факс: ___________ и адрес за кореспонденция: .____________________,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
2. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация;
3. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината,на чиято територия е
седалището по регистрация , установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се да уведомя ИБФБМИ - БАН за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс на Република България.

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:________________

Забележки:
1. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, настоящата декларация се попълва и представя от всяко едно лице,
включено в обединението.
2. В случай, че се предвижда участието на подизпълнители, настоящата декларация, освен от участника се попълва и
представя от всяко лице, дало съгласието си и фигуриращо в офертата на участника като подизпълнител.
3. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2,т. 3 и ал.5, т.2, когато участникът/подизпълнителят е юридическо лице, е
достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
4. В случай, че участникът/подизпълнителат има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, в настоящата декларация следва да се посочат: влезлия в сила акт за установяване на задължението,
размера на задължението, акта на компетентния орган, допуснал разсрочването или отстрочването.

Предмет на поръчката: „…………………………………………………………………..”

(Образец № 3)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Долуподписаният/-ата_________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН__________________, лична карта №___________________, издадена на _______________от
МВРгр.________І___________,с

постоянен

адрес:_________________________________________,

в

качеството си на _______________ на ____________________________________ със седалище и адрес на
управление гр._________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ____________,
тел.:

_______________,

факс:

________________

и

адрес

за

кореспонденция:

.____________________________________________________________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Запознат съм и приемам условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител
ще сключим договор в законоустановения срок.

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:________________
(подпис и печат)

Предмет на поръчката: „…………………………………………………………………...........”

(Образец № 4)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТНОСНО СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Долуподписаният/-ата_________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН__________________, лична карта №___________________, издадена на _______________от
МВРгр.___________________,с

постоянен

адрес:_________________________________________,

в

качеството си на _______________ на ____________________________________ със седалище и адрес на
управление гр._________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ____________,
тел.:

_______________,

факс:

________________

и

адрес

за

кореспонденция:

.____________________________________________________________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Срокът за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „__________________________________”
е до ....................................календарни дни от датата на подписване договора

Дата:________________
Ден/месец/година

ДЕКЛАРАТОР:________________
(подпис и печат)

Предмет на поръчката: „…………………………………………………………..……”

(Образец № 5)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК
Долуподписаният/-ата_________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН__________________, лична карта №___________________, издадена на _______________от
МВРгр.________І___________,с

постоянен

адрес:_________________________________________,

в

качеството си на _______________ на ____________________________________ със седалище и адрес на
управление гр._________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ____________,
тел.:

_______________,

факс:

________________

и

адрес

за

кореспонденция:

.____________________________________________________________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Гаранционният срок за качество за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “___________________________________________” ще бъде............... години .

Дата:________________
Ден/месец/година

ДЕКЛАРАТОР:________________
(подпис и печат)

Предмет на поръчката: „…………………………………………………………………..”

(Образец № 6)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Долуподписаният/-ата_________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН__________________, лична карта №___________________, издадена на _______________от
МВР гр.________І___________,с постоянен адрес:_________________________________________, в
качеството си на _______________ на ____________________________________ със седалище и адрес на
управление гр._________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ____________,
тел.:

_______________,

факс:

________________

и

адрес

за

кореспонденция:

.____________________________________________________________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са
валидни за срок от …….. (…………………..) дни от датата, посочена за дата на подаване на офертите.
Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този
срок.

Дата:________________
Ден/месец/година

ДЕКЛАРАТОР:________________
(подпис и печат)

Предмет на поръчката: „………………………………………………………………………”

(Образец №7 )

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ата_________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН__________________, лична карта №___________________, издадена на _______________от
МВРгр.________І___________,с

постоянен

адрес:_________________________________________,

в

качеството си на _______________ на ____________________________________ със седалище и адрес на
управление гр._________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ____________,
тел.:

_______________,

факс:

________________

и

адрес

за

кореспонденция:

.____________________________________________________________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Обществената поръчка с предмет: „________________________________________________”, ще
се изпълни в пълно съответствие със зададените технически параметри на Възложителя.
.

Дата:________________
Ден/месец/година

ДЕКЛАРАТОР:________________
(подпис и печат)

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ДО
ИБФБМИ - БАН
УЛ. „АКАД.Г.БОНЧЕВ БЛ.21
ГР. СОФИЯ

(Образец №8)

От ____________________________________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН__________, лична карта №____________, издадена на ______от МВР гр._________, с постоянен
адрес:________________________________, в качеството си на ___________ на __________________ със седалище
и адрес на управление гр.______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ___________,тел.:
__________, факс: ___________ и адрес за кореспонденция: .____________________,
Разплащателна сметка:
IBAN: _________________________;
BIC: __________________________;
банка: ________________________;
град/клон/офис: ________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящето Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас, покана за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „_____________________________________”, както следва:
1. Обща договорена цена (без ДДС)

.........................

словом:................................................................................................................................
2. ДДС

лева
лева

.........................

лева

словом: .........................................................................................................................................

лева

3. Обща сума (1+2)

.........................

лева

словом: .........................................................................................................................................

лева

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с тази оферта до
изтичане на 90 дни след крайния срок за подаване на офертата.

Дата:________________
Ден/месец/година

(лице/лица упълномощени да подписват от името на участника в процедурата)
Забележка: Поставя се в плик № 2 с надпис „Предлагана цена”

С уважение, _____________
(подпис и печат)

