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ДО  

„ГРИППА” АД 

гр. Ботевград, Цар Освободител 37 

 

 

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 дата 05.09.2017 г., Ви представяме нашата 

оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: “ Изпълнение на СМР дейности по 

доставка и монтаж на общо 619,46 кв.м ПВЦ дограма във връзка с изпълнение на 

Проект BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ 

АД“ финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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 Количество Пълно описание на предмета Количество 
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поръчката от страна на 

бенефициента  

Бр. на поръчката от страна на 

кандидата 

Бр. 

1 Изисквания към 

изпълнението и качеството на 

СМР дейностите 

Изпълнение на СМР дейности 

по доставка и монтаж на общо 

619,46 кв.м.  ПВЦ дограма със 

следните технически 

параметри:  

• Клас А на ПВЦ профилите ; 

• алуминиева капачка (RAL5002 

или RAL9007 или еквивалент); 

• минимум петкамерна; 

• бяла дограма; 

• минимум двоен стъклопакет 

(четири сезона/бяло),  

• общо 65кв.м. отваряема 

площ,брой прозорци – 66. 

Изпълнението на СМР 

дейностите ще се извърши в 

следните работни помещения на 

производствената база на 

„ГРИППА“ АД: 

• Помещение „ТФУ 1“ - 

Изпълнение на СМР дейности за 

поставяне на ПВЦ дограма  

43,20 кв. м., представляващи 

текущ ремонт.  Обща площ на 

ПВЦ дограмата  43,20 кв. м. за 

8 бр. прозорци с размери L = 

2,98 м, H = 1,80 м, от които 3,58 

кв.м. отваряема площ на 2 от 

прозорците, по 1,79 кв.м. на 

прозорец; 

• Помещение „Екструдерен 

участък“ - Изпълнение на СМР 

дейности за поставяне на ПВЦ 

дограма  27,60 кв. м., 

представляващи текущ ремонт.   

Обща площ на ПВЦ дограмата  

27,60 кв. м. за 4 бр. прозорци с 

размери L = 2,98 м, H = 2,30 м, 

от които 4,56 кв.м. отваряема 

площ, на 2 от прозорците, по 

1   
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2,28 кв.м. на прозорец. 

• Помещение „Счетоводство“ - 

Изпълнение на СМР дейности за 

поставяне на ПВЦ дограма  6 

кв. м., представляващи текущ 

ремонт. Обща площ на ПВЦ 

дограмата  6,00 кв. м. за 2 бр. 

прозорци с размери L = 2,10 м, 

H = 1,42 м, от които 2,70 кв.м. 

отваряема площ на двата 

прозореца, по 1,35 кв.м. на 

прозорец. 

• Помещение „Технически 

отдел“ - Изпълнение на СМР 

дейности за поставяне на ПВЦ 

дограма  6 кв. м., 

представляващи текущ ремонт. 

Обща площ на ПВЦ дограмата  

6,00 кв. м. за 2 бр. прозорци с 

размери L = 2,10 м, H = 1,42 м, 

от които 2,70 кв.м. отваряема 

площ на двата прозореца, по 

1,35 кв.м. на прозорец; 

• Помещение „Отдел Човешки 

ресурси“ - Изпълнение на СМР 

дейности за поставяне на ПВЦ 

дограма  6,70  кв. м., 

представляващи текущ ремонт. 

Обща площ на ПВЦ дограмата  

6,70 кв. м. за 1 бр. прозорец с 

размери L = 2,78 м, H = 1,58 м; 1 

бр. прозорец с размери L = 1,20 

м, H = 1,4 м и 1 бр. прозорец с 

размери L = 1,20 м, H = 0,50 м, 

от които 3,16 кв.м. отваряема 

площ на прозорец 2,78 х 1,58 - 

1,48 кв.м. и на прозорец 1,20 х 

1,40 - 1,68 кв.м. 

2. Помещения в Корпус 2, 

находящ се на адрес: гр. Правец, 

Правешки ханове 1:  

• Помещение с обща площ 432 

кв. м. - Изпълнение на СМР 

дейности за поставяне на ПВЦ 

дограма  100,64 кв. м., 

представляващи текущ ремонт.  
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Обща площ на ПВЦ дограмата  

100,64 кв. м., за 10 бр. прозорци 

с размери L = 4,00 м, H = 1,95 м 

и 4 бр. прозорци с размери L = 

2,90 м, H = 1,95 м от които 3,83 

кв.м отваряема площ на 1 от 

прозорците 4,00 х 1,95 - 1,95 

кв.м. и на 1 от прозорците 2,90 х 

1,95 – 1,88 кв.м.; 

• Помещение с обща площ 240 

кв. м. - Изпълнение на СМР 

дейности за поставяне на ПВЦ 

дограма  61,64 кв. м., 

представляващи текущ ремонт. 

Обща площ на ПВЦ дограмата  

61,64 кв. м., за 5 бр. прозорци с 

размери L = 4,00 м, H = 1,95 м и 

4 бр. прозорци с размери L = 

2,90 м, H = 1,95 м от които 3,83 

кв.м. отваряема площ на 1 от 

прозорците 4,00 х 1,95 - 1,95 

кв.м. и на 1 от прозорците 2,90 х 

1,95 – 1,88 кв.м.; 

• Помещение 

„Tермоформовъчен участък N 3 

–Производствен и складов 

корпус за фолиеви опаковки“ - 

Изпълнение на СМР дейности за 

поставяне на ПВЦ дограма  8 

кв. м., представляващи текущ 

ремонт. Обща площ на ПВЦ 

дограмата  8,00 кв. м. за 1 бр. 

прозорец с размери L = 4,00 м, 

H = 1,96 м., без отваряема площ; 

• Помещение „Работилница“ - 

Изпълнение на СМР дейности за 

поставяне на ПВЦ дограма  

4,78 кв. м., представляващи 

текущ ремонт. Обща площ на 

ПВЦ дограмата  4,78 кв. м. за 2 

бр. прозорци с размери L = 2,47 

м, H = 0,97 м, от които 0,8 кв.м. 

отваряема площ на 1 от 

прозорците. 

3. Помещения в Корпус 3 ПЕТ 

материал, находящ се на адрес: 
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гр. Првавец, ул. „Христо 

Ботев“2: 

• Помещение „Екструдер Б“ - 

Изпълнение на СМР дейности за 

поставяне на ПВЦ дограма  

81,30  кв. м., представляващи 

текущ ремонт. Обща площ на 

ПВЦ дограмата  81,30 кв. м. за 

4 бр. прозорци с размери L = 

6,00 м, H = 2,95 м и 1 бр. 

прозорец с размери L = 6,00 м, 

H = 1,75 м, от които 9,40 кв.м. 

отваряема площ на 2 от 

прозорците 6,00 х 2,95, по 2,95 

кв.м. на прозорец, и на 

прозореца  6,00 х 1,75 м - 3,50 

кв. м.; 

• Помещение „ТФМ К“ - 

Изпълнение на СМР дейности за 

поставяне на ПВЦ дограма  

53,10  кв. м., представляващи 

текущ ремонт. Обща площ на 

ПВЦ дограмата  53,10 кв. м. за 

3 бр. прозорци с размери L = 

6,00 м, H = 2,95 м, от които 7 

кв.м. отваряема площ, на 2 от 

прозорците, по 3,50 кв. м. на 

прозорец; 

• Помещение „Мелница“ - 

Изпълнение на СМР дейности за 

поставяне на ПВЦ дограма  

17,70  кв. м., представляващи 

текущ ремонт. Обща площ на 

ПВЦ дограмата  17,70 кв. м. за 

1 бр. прозорец с размери L = 

6,00 м, H = 2,95 м, от които 3,50 

кв. м. отваряема площ; 

• Помещение „Инструментален 

цех“ - Изпълнение на СМР 

дейности за поставяне на ПВЦ 

дограма  60,30  кв. м., 

представляващи текущ ремонт. 

Обща площ на ПВЦ дограмата  

60,30 кв. м. за 3 бр. прозорци с 

размери L = 6,00 м, H = 2,95 м и 

1 бр. прозорец с размери L = 
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6,00 м, H = 1,20 м, от които 7,00 

кв.м. отваряема площ на 2 от 

прозорците 6,00 х 2,95, по 3,50 

кв.м. на прозорец; 

• Помещение „Шприцове“ - 

Изпълнение на СМР дейности за 

поставяне на ПВЦ дограма  

88,50  кв. м., представляващи 

текущ ремонт. Обща площ на 

ПВЦ дограмата  88,50 кв. м. за 

5 бр. прозорци с размери L = 

6,00 м, H = 2,95 м, от които 7,00 

кв.м. отваряема площ, на 2 от 

прозорците, по 3,50 кв.м. на 

прозорец; 

• Помещение „Цех за ЦПУ 

фрези“ - Изпълнение на СМР 

дейности за поставяне на ПВЦ 

дограма  54  кв. м., 

представляващи текущ ремонт. 

Обща площ на ПВЦ дограмата  

54,00 кв. м. за 3 бр. прозорци с 

размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, 

от които 5,90 кв.м. отваряема 

площ на 2 от прозорците, по 

2,95 кв.м. на прозорец. 
2. Изисквания към 

гаранционната и 

извънгаранционната 

поддръжка (ако е приложимо): 

Участниците следва да 

предложат в пълното описание 

на предмета на поръчката в 

своята оферта гаранционен срок 

не по-кратък от 60 месеца  и не 

по-дълъг от 78 месеца за 

монтираната дограма.   Оферти, 

предложили гаранционен срок 

под 60  и над 78 месеца, ще 

бъдат отстранявани. 

Гаранционният срок започва да 

тече от датата на подписване на 

двустранен приемо-
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предавателен протокол за 

изпълнен предмет на 

процедурата.  

Условия  за 

Извънгаранционна поддръжка 

- Участниците следва да 

предложат извънгаранционна 

поддръжка със срок от минимум 

5 години след изтичане на 

гаранционния срок. 

Време за реакция при 

установен технически 

проблем (в часове) – 

Участниците следва да посочат 

броя на часовете, необходими 

им за посещение на място от 

момента на уведомяване за 

проблема от страна на 

Възложителя чрез подаване на 

писмено заявление по е мейл и в 

работно време.  

Време за отстраняване на 

възникнал технически 

проблем (в дни)  - Участниците 

следва да посочат броя на дните, 

необходими им за отстраняване 

на възникнал технически 

проблем от момента им на 

посещение на място. 

3. Изисквания към техническата 

документация, съпровождаща 

изпълнението на предмета на 

процедурата  

Изпълнението на предмета на 

процедурата следва да бъде 

придружено от следната 

техническа документация: 

-Приемо-предавателен протокол 

за извършените СМР дейности, 

в който се отбелязва че 

доставката и монтажът 

отговарят на качеството и 

договорената функционалност; 
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- Протокол  за съответствие на 

изискванията на Възложителя 

(включващ резултати от външен 

оглед за външни дефекти, 

измерване за количество, 

изпробване за функциониране, 

както и че са извършени 

довършителните работи след 

фиксиране на дограмата.); 

 - Количествено стойностна 

сметка, издадена от 

Изпълнителя за извършените 

строително-монтажни работи; 

 - Техническа документация на 

български език, от която да са 

видни оферираните технически 

параметри на продукта, 

заложени в офертата на 

Изпълнителя и съответстващи 

на изискванията на Възложителя 

съгласно Техническата 

спецификация. 

- Гаранционна карта; 

- Декларация за съответствие на 

крайния продукт, издадена от 

Изпълнителя; 

- Сертификат или Декларация за 

съответствие или еквивалентен 

документ за частите на 

монтираната дограма – 

стъклопакет, обков и профили. 

- Сертификат или Декларация за 

съответствие или еквивалентен 

документ, удостоверяващ, че 

ПВЦ профилът на  монтираната 

дограма е Клас А.  

 

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 

Описание на видовете СМР : 

Изпълнение на СМР дейности по доставка и монтаж на общо 619,46 кв.м ПВЦ дограма: 

Количествено-стойностна сметка 
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№ Наименование мярка 

Количество Единична 

цена в 

лева без 

ДДС 

Общо 

цена в 

лева без 

ДДС 

1. Доставка и монтаж на ПВЦ дограма м
2
 619,46   

 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. 

Запознати сме и приемаме изискването на Възложителя строително-монтажните 

работи, предмет на настоящата поръчка, следва да бъдат извършвани в часовия диапазон 15-

18 ч. в работни дни.  

Запознати сме и приемаме изискването на Възложителя, демонтажът на 

съществуващата в момента метална дограма в помещенията, посочени в ІІ.1.2) Описание на 

предмета на процедурата в Публичната покана, да бъде за сметка на Изпълнителя. 

 

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: .........(календарни дни) 

4. Валидност на офертата: ........... 

5. Начин на плащане: ............ 

6. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме 

7. Приложения към офертата 
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7.1 Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

7.2 Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет. 

7.3 Отчет за приходите и разходите (или еквивалент) като съставна част от годишния 

финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – сканирани копия 

на оригинали, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“. 

7.4 Списък (по образец) с изпълнени договори, които са сходни с предмета на 

процедурата, за която се кандидатства, придружен от препоръки за добро изпълнение 

(референции), кореспондиращи на договорите от списъка. Списъкът и референциите 

трябва да са сканирани копия на оригинали, приложени към документацията за участие в 

процедурата за избор на изпълнител с Публична покана, заверени с подпис, печат и 

Вярно с оригинала. 

7.5 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); 

7.6. Документи по т. 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието 

на подизпълнители); 

7.7. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на 

труда. 

7.8. Декларация, че кандидатът: 

- се задължава при поискване от страна на Възложителя да осигури достъп до 

производствени/асемблажни помещения, необходими за производството на ПВЦ 

дограма,  преди началото и по време на изпълнението на строително-монтажните работи, 

предмет на настоящата процедура; 

- приема условието на Възложителя строително-монтажните работи, предмет на 

настоящата процедура за избор на изпълнител, да се извършват в часовия диапазон 15-18 

ч. в работни дни. 

7.9. 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) 

 

 


