
ОФЕРТА

До: 6265 “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2”ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора 
От:
Участник: ..................................................................................................................
Седалище и адрес на управление .....................................................................

Адрес за кореспонденция:

тел .:....................... , ф акс:.......................... , e-m ail:.......................................................
регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА / НЕ
ЕИК по БУЛСТАТ...............................................; Ид № по Д Д С :................................
представлявано о т ...................................................................... /длъжност:.................
Лице за контакти:..............................................................................................................
т ел .:............................, ф акс:............................. , м об.:..................................................
Разплащателна сметка:
IB AN:.........................................................................................BIC:...................................
Банка:................................................................................ -  град/клон/офис:..................

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в процедура по реда на 
чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с рег.№ 914041 и предмет „Доставка на операторски 
панели ОР17 - 3 бр. на фирма "Сименс””.

1. За изпълнение предмета на поръчката приемаме следните условия:
1.1. Срок за изпълнение предмета на договора: до 60 (шестдесет) дни от 

датата на подписване на договора.

1.2. Начин на плащане: Плащането се извършва до 60 дни след представяне 
на фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС и след 
подписване на приемо - предавателен протокол за доставка. Срокът за плащане 
тече от датата на последно представения документ.

1.3 Доставяните операторски панели са ОР17, тип : 6AV3617-IJC20-OAX1 - 
3 (три) броя, на фирма "Сименс”.

2. Цена за изпълнение на поръчката.
2.1 Предлагаме обща цена за изпълнение предмета на поръчката: .........................
лв. (словом:.................................................................................................................................
..............................................................................................................................) лв., без ДДС.
2.2 Цена за 1 (един) брой:.........................лв. (словом:.............................................

.....................................................................................) лв., без ДДС.
Цената включва всички разходи на Изпълнителя за определения обем на 

доставката, включително доставка в склад на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

3. Валидност на ценовото предложение -  90 календарни дни от датата на 
представянето на офертата.
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4. Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните 
документи:

4.1. Описание на техническите параметри на доставяните операторски 
панели;

4.2 Декларация, че доставяните операторски панели са идентични с 
посочения от Възложителя тип.

4.3 Декларация, че доставяните операторски панели са нови, неупотребявани 
и с гаранционен срок 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка

5. Упълномощен да подпише настоящата оферта е:

Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, преди подписване на 
договор ще представим документи, издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП 
(свидетелство за съдимост) и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, 
ал.5 от ЗОП. Уведомени сме, че при наличие на някое от обстоятелствата, 
Възложителят няма да сключи договор.

Декларираме, че сме запознати с Указания за реда и последователността 
при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители 
на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет 
страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Обществени поръчки и търгове) 
и ще изпълним изискванията им.

Декларираме, че в еднодневен срок от подписване на договора ще осъществим 
контакт с отговорника по договора и с негово съдействие ще съгласуваме с 
компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при 
кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и 
„Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за 
допускане до работа на територията на дружеството.

Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и 
при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за 
допускане до работа.

Декларираме, че в случай че Териториална дирекция “Национална 
сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на 
конкретно възложена задача на лице -  работник или служител на Изпълнителя, 
Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго 
лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на 
проучване по горния ред.

подпис:..........................................

дата:............................................  име:..................................................

град:............................................  длъжност:.......................................
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образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

притежаващ лична карта № ., издадена на от МВР, гр.

с ЕГН в качеството ми на представляващ

- участник в обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП,

рег.№ , с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М :

На основание чл.47. ал.5. т. 1 от ЗОП

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност 
по чл.313 от НК.

г
Декларатор:

Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП
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образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

притежаващ лична карта № издадена на от МВР, гр.

с ЕГН в качеството ми на представляващ

- участник в обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП,

рег.№ , с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М :

На основание чл.47. ал.5. т. 2 от ЗОП

Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност 
по чл.313 от НК.

Забележка: Попълва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 
участника

г
Декларатор:
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