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Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител
По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.
ДО
«ЧЕХОБУЛ» ООД
(Бенефициент- наименование)

гр. Пловдив,
бул. Васил Априлов № 152
Адрес на бенефициента)

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура ____открит избор_________ за определяне на изпълнител
(вид на процедурата)

с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Стенд със софтуер за
диагностика и ремонт на инжекторни системи common-rail – 1 брой”
(наименование на предмета на процедурата)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената
процедура с горепосочения предмет.
Предлагаме да изпълним „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Стенд със
софтуер за диагностика и ремонт на инжекторни системи common-rail – 1 брой”
(посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в
пояснителния документ и документацията за участие.
Техническата оферта съдържа _____________ варианта* за изпълнение на предмета на
процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие.
(*попълва се ако в документацията е позволена вариантност на офертите и ако
кандидатът предлага такава)
Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани
в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.
Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,
(работни/календарни дни/месеци или др.)
(в случай, че е посочен такъв), в съответствие

но не повече от срока указан в обявата/поканата
с
приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на
процедурата - Приложение № 2.
(* попълва се, когато предмета на процедурата изисква различни срокове за изпълнение)
Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета
на настоящата процедура, ще изпълним следното:
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „ЧЕХОБУЛ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Изисквания и условия на
„ЧЕХОБУЛ” ООД

Предложение на
кандидата

Забележка

(наименование на бенефициента)

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Доставка на ДМА със следните минимални
и техн. изисквания:
Стенд със софтуер за диагностика и ремонт
на инжекторни системи common-rail
Тестване на:
 работно налягане на дюзата (NOP);
вибрация;
 изтичане;
 връщане.
Управление на впръскването според
параметрите на ECU на автомобила;
Възможности за диагностика на:
 конвенционална механика;
 двустъпална механика;
 common rail електромагнитни;
 common rail пиезоелектрични
инжектори.
Допълнителни опции:
Тестване на:
• Дизелови Системи
• Дизелови Системи Common-Rail помпа
• Дизелови Системи Common-Rail инжектор
• Морски дизелови помпи и инжектори
• Традиционни помпа дизел и инжектори
• Обновени дизелови инжектори
• Обновени дизелови помпи
• Bosch дизелови инжектори
• Bosch дизелови помпи
• Delphi дизелови инжектори
• Delphi дизелови помпи
• Denso дизелови инжектори
• Siemens дизелови инжектори
• Siemens дизелови помпи
Задължително с доставката на оборудване
да присъства и гаранционна карта.
___________________________________
(преписва се от техническата спецификация и условия)

Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
 Минимум
12
месеца
пълен
гаранционен период на доставения
актив.
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 Възможност за следгаранционен
договор.
 Условия за сервизна поддръжка:
Време за реакция за отстраняване
на проблем на място при
възложителя;
Срок на подмяна на повреден
компонент – хардуерен и/или
софтуерен
__________________________________
(преписва се от техническата спецификация и условия)

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Оборудването да притежава технически
паспорт и/или гаранционна карта.
______________________________________
(преписва се от техническата спецификация и условия)

Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
неприложимо
______________________________________
(преписва се от техническата спецификация и условия)

Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Осигурено
безплатно
обучение
от
Изпълнителя в периода на инсталация на
ДМА.
______________________________________
(преписва се от техническата спецификация и условия)

Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
___________НЕПРИЛОЖИМО________
(преписва се от техническата спецификация и условия)

Други: _ НЕПРИЛОЖИМО _
(преписва се от техническата спецификация и условия)

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.
Приложение № 1 – Техническо описание на стоките/услугите/строителството от
предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;
Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата;
Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата).
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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Приложение № 1
_________________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на процедурата, подлежащи на изпълнение.
Оферта на Участника
Описание на
№ доставките/
услугите/
дейностите/
строителството

Мярка

К-во

Тип

Описание

Стандарт

Производител

Страна
на
произход

Позиция
по приложения в
офертата
каталог

Забележка

( предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата)

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „ЧЕХОБУЛ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Приложение № 2

__________________________________________________________
(наименование на кандидата)

График за изпълнение на предмета на процедурата
№

Описание
/Вид и № на стоките/услугите/етап

или дейност от

строителството, които ще се извършват/

Начален срок*
на започване на
изпълнението

Краен срок*за
приключване на
изпълнението

Забележка

1
2
3
4
5
6
(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на поръчката)

*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на договора

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия участника)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „ЧЕХОБУЛ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

