
Приложение № 2

Образец!

Наименование на участника:

Седалище по регистрация:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:

Точен адрес за кореспонденция:

Факс номер:

Телефонен номер:

Електронен адрес:

Лице, представляващо участника:

Лице за контакти:
Банкови реквизити (IBAN, BIC, 
Банка):

ДО
ПМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ
бул. Демокрация № 18
гр. Враца 3000

О Ф Е Р Т А

Наименование на поръчката: Доставка  на  компютърни конфигурации  и  лаптопи  за
нуждите на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата  оферта  Ви представяме  нашето  техническо  и  ценово предложение  за
изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и при спазване
на всички нормативни изисквания за този вид дейност, както следва: 

І. Техническо предложение:

1. Предлагаме  да  доставим  компютърна  техника,  със  следните  технически
характеристики и параметри:

Технически характеристики Предложени параметри

1. Компютърна конфигурация – 2 бр.

CPU

RAM

HDD

Keyboard

Mouse

Монитор

Операционна система
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....................

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

2. Компютърна конфигурация – 13 бр.

CPU

RAM

HDD

Keyboard

Mouse

Монитор

Операционна система

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

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

3. Лаптоп – 5 бр.

Екран

CPU

RAM

HDD

Интерфейс/Екстри

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

Операционна система

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

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

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

Участникът  описва  параметрите  на  предлаганите  от  него  стоки,  удостоверяващи
съответствието  им  с  минималните  изисквания  на  възложителя,  посочени  в  Техническите
спецификации, както и всички други технически характеристики и параметри.

2. Срок  за  изпълнение  на  поръчката: ....................
(........................................................словом) календарни дни от сключване на договора.

Важно!  Срокът за изпълнение не може да бъде по-дълъг от 10 (десет)  календарни дни от
датата на подписване на договора.

3. Гаранционен срок: 

3.1.  За  компютърните  конфигурации:  ....................  (................................................словом)
месеца от  датата  на  подписването  на  приемателно–предавателен  протокол за  извършената
доставка.

3.2.  За  лаптопите:  ....................  (................................................словом)  месеца  от  датата  на
подписването на приемателно–предавателен протокол за извършената доставка.
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Важно!  Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от 12 (дванадесет)  месеца от
подписването на приемателно–предавателен протокол за извършената доставка.

ІІ. Ценово предложение: 

4. Цена за изпълнение на поръчката:  .................... лв. (.....................................словом)
без ДДС или ....................... лв. (..................................................словом) с включен ДДС
и е образувана както следва:

№ Наименование Количество Ед. цена без ДДС
Обща стойност

без ДДС

1 2 3 4 5=3*4

1. Компютърна конфигурация .......... 2 бр.

2. Компютърна конфигурация .......... 13 бр.

3. Лаптопи ..................... 5 бр.

Общо без ДДС:

Общо с ДДС:

Важно! Участник предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, посочена в Указанията
за подготовка на офертата и в Публичната покана, няма да бъде допуснат до класиране. 

Забележка: Цените да се посочат с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Гарантираме,  че  предложените  цени  са  определени  при  пълно  съответствие  с  условията,
поставени от Възложителя в Публичната покана и в Техническите спецификации и включват
всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително разходите за доставка
на мястото за изпълнение, гаранционно обслужване, данъци, такси, печалба за изпълнителя и
всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

ІІІ. Срок на валидност на офертата: ..................... (.....................................словом) календарни
дни от крайния срок за получаване на офертите.

Забележка:  Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет)
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с
предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички изисквания и задължения,
поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
горепосоченото  предложение,  изискванията  на  възложителя  и  представения  проект  на
договор.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от
Ваша страна  и  известие  за  сключване на  договор ще формират обвързващо споразумение
между двете страни. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при
подписването на договора да представим:

-  Документи,  издадени  от  компетентен  орган,  за  удостоверяване  липсата  на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост).

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
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Приложения:

1. Декларация за приемане клаузите на проекта на Договор.

2. Техническа документация, удостоверяваща характеристиките на предлаганите стоки.

Подпис:

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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