
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:..............................................................................................................
тел .:............................, 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.№ 914046 и предмет „Футировка на барабани, 
включваща: 1) покритие от 6 = 20 мм - 60 м2; 2) покритие от 6 = 16 мм - 45 м2.”

Техническите изисквания на Възложителя са дадени в Приложение 1 към 
образеца на оферта.

1. За изпълнение предмета на поръчката приемаме следните условия:
1.1. Срок за изпълнение предмета на договора: до 12 (дванадесет) месеца

от датата на сключване на договора.
1.2. Начин на плащане: Плащането се извършва до 60 дни от датата на 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената услуга по 
договора и фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за 
плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3 Особености при приемане на услугата: представяне на сертификат за 
качество.

1.4 Гаранционният срок за извършените работи да бъде 24 месеца от датата 
на издаване на приемо-предавателния протокол

2. Цена за изпълнение на поръчката.
2.1 Предлагаме обща цена за изпълнение предмета на поръчката: .........................
лв. (словом:.................................................................................................................................
..............................................................................................................................) лв., без ДДС.
Цената включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на услугата.

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. Списък на основните договори, изпълнени през последните 3 (три) 
години, от 2011г. до 2013г., със стойности, дати и възложители, придружени с 
препоръки за добро изпълнение;

4.2 Информация за оборота през последните 3 (три) години, от 2011 г. до 
2013г. от услуги с аналогичен на поръчката предмет.

4.3 Заверен от нас сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват 
полагане на покрития.

4.4 Декларираме, че базата за изпълнение на поръчката е разположена в 
гр./с н а ..............км от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ФУТИРОВКА НА БАРАБАНИ ЗА ТР-РИ

I. Изисквания към връзката на метала и каучуковата облицовка:
1. Сваляне на старото покритие - да бъде отстранено, като не се отнема метал 

от мантела на барабана чрез стружкоотнемане, а чрез пясъкоструене или 
хидробластиране.

2. Адхезия между метала и каучуковата облицовка: min 10 kgf/mm
II. Характеристики на покритието:

1. Твърдост по Шор А- 60 +/- 5 по DIN53505
2. Износоустойчивост - max 120mm по DIN53512
3. Свиваемост при максимално натоварване - до 45% по DIN53512
4. Работна температура при продължителен режим на работа - 80 °С
5. Работна температура при кратковременен режим на работа - 120 °С
6. Минимален коефициент на триене при зимни условия - 0,30
7. Минимален коефициент на триене при летни условия - 0,35
8. Специфично тегло на каучука, който ще се използва при изпълнението на 

поръчката: 1,15 +/- 0,02 g/mm3 - ISO 1183. Да бъде равномерно нанесен - без шупли, 
разслояване и залягане. Работната повърхност на задвижващите барабани да бъде 
шлайфана като окончателна обработка и размер, а за останалите - остъргана до 
изканият диаметър.

9. Работната повърхност на задвижващите барабани да бъде нарязана на 
шевронни (ромбоидни) канали с размери 6/8 mm през 50 до 100 mm.

10. Натоварвания на облицованите барабани:
- Реакция от опъването на двата клона на гумената лента върху задвижващите 

барабани - 150 t и задвижваща /теглителна сила от 50 t
Реакция от опъването на двата клона на гумената лента върху обръщателните 
барабани - 120 t.

Забележка:
1. Транспортирането на барабаните до базата за изпълнение на поръчката е за 
сметка на Възложителя.
2. Всички барабани ще се подават с демонтирани лагери и лагерни тела.

подпис: ...

д а та :..............................................  име:..........

гр а д :..............................................  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 н а ____________ 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 н а ____________ 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.

Декларатор:

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