Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160

ДО
Гама Пласт БГ ООД
(Бенефициент- наименование)

с. Царацово, Индустриална зона, община
Марица, област Пловдив
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
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 № .............от дата............., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
“Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за
служителите на Гама Пласт БГ ООД”
(наименование на предмета на процедурата)

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:

№

1.

Пълно описание на предмета на поръчката от
страна на бенефициента

Количество
Бр.

Пълно
описание
на
предмета
на
поръчката
от страна
на
кандидата

Количество
Бр.

Комплект лятно защитно работно облекло от 72
3 части – летни полугащеризон, тениска и
комплекта
куртка:
Куртка: съгласно изискванията на БДС EN
13688:2013 или еквивалент; плат Canvas,
минимум 270 гр./м² в два цвята– основен тъмно
сив и черен; изделията да бъдат изработени с
двуиглови лицеви тигели; прав модел,
завършващ с колан с пристягане с шрифел с
тик-так копче, закопчаване с цип, покрит с
канон с пет броя тик-так копчета; джобове: два
горни с капаци, единият е с цип и джоб върху
него за мобилен телефон, светлоотразителни
ленти над джобовете – 2.50 см, два долни джоба
с цип; ръкавите да са прави, да завършват с
маншет с ластик и тик-так копче, на левия
ръкав да има джобче за химикали, на раменете
на якето да има водоотблъскваща платка
Полугащеризон: съгласно изискванията на
БДС EN 13688:2013 или еквивалент; плат
Canvas, минимум 270 гр./м² в два цвята–
основен тъмно сив и черен; изделията да бъдат
изработени с двуиглови лицеви тигели; прав
модел, с колан с пришити широки гайки – 5
броя, странично закопчаване с копчета за двете
страни; джобове: нагръден джоб с капак и джоб
за мобилен телефон върху него, два задни
джоба с капак с велкро, два странични
вътрешни джоба, един десен джоб с капак - тип
„бригадирски“, един ляв джоб с капак и велкро,
върху него да има джоб за мобилен апарат и
отделение за химикали, два наколенни джоба за
наколенки, изработени от непромокаема
материя, които да се затварят с капак с велкро, а
върху капака да има светлоотразителна лента –
2.5 см, всички джобове да са с надувки;
Тениска: да бъде изработена от плат 100%
памук, минимум 150 гр./м², с къс ръкав, с обло
деколте, да отговаря на стандарт БДС EN
13688:2013 или еквивалент.
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2.

Комплект зимно защитно работно облекло от 72
3 части – зимни полугащеризон, блуза и
комплекта
куртка:
Куртка: съгласно стандарт БДС EN
13688:2013, БДС EN 342:2005 или еквиваленти;
двуцветна - основен тъмно сив и черен цвят;
изделията да бъдат изработени с двуиглови
лицеви тигели; от плат Canvas, минимум 270
гр./м²; ватиран, с капитонирана полиестерна
подплата, с минимум 180 гр./м² вата; прав
модел, завършващо с колан с пристягане с
шрифел с тик-так копче, закопчаване с цип,
покрит с канон с пет броя тик-так копчета;
джобове: два горни с капаци, единият е с цип и
джоб върху него за мобилен телефон,
светлоотразителни ленти над джобовете – 2.50
см; два долни джоба с цип; ръкавите да са
прави, да завършват с маншет с ластик и тиктак копче, на левия ръкав да има джобче за
химикали, на раменете на якето да има
водоотблъскваща платка;
Полугащеризон: съгласно стандарт БДС EN
13688:2013, БДС EN 342:2005 или еквиваленти,
двуцветни - основен тъмно сив и черен цвят,
изделията да бъдат изработени с двуиглови
лицеви тигели; от плат Canvas, минимум 270
гр./м²; ватиран, с капитонирана полиестерна
подплата, с минимум 120 гр./м² вата; прав
модел, с колан с пришити широки гайки – 5
броя, странично закопчаване с копчета за двете
страни; джобове: нагръден джоб с капак и
джоб за мобилен телефон върху него, два задни
джоба с капак с велкро, два странични
вътрешни джоба, един десен джоб с капак - тип
„бригадирски“, един ляв джоб с капак и велкро,
върху него да има джоб за мобилен апарат и
отделение за химикали, два наколенни джоба за
наколенки, изработени от непромокаема
материя, които да се затварят с капак с велкро, а
върху капака да има светлоотразителна лента –
2.5 см, всички джобове да са с надувки;
Блуза с дълъг ръкав: от плат 100% памук,
двуконечна вата минимум 180 гр./м², с обло
деколте, да съответства на БДС EN 13688:2013
или еквивалент.

3.

Студозащитно яке, с многофункционални
джобове - Да е изработено от плат 100%
полиестер, минимум 150 гр./м³, ватиран, с
полиестерен хастар. Да осигурява оптимална
механична защита и комфорт при ниски
температури, да е изработено съобразно БДС

36 броя
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4.

5.
6.
7.

8.

9.
10

11

12

13
14
15

EN 342:2005 или еквивалент.
Студозащитен елек, с многофункционални
джобове - Да е изработен от плат 100%
полиестер, минимум 150 гр./м³, ватиран, с
полиестерен хастар, прав модел, с два долни
джоба; да съответства на БДС EN 342:2005 или
еквивалент.
Шапка слънцезащитна - с козирка; тип
„бейзболна“.
Шапка – студозащитна - плетена, от 100%
полиестер
Защитни ръкавици– удароустойчиви - с пет
пръста, изработени от цепена кожа и плат, да
съответстват на БДС EN 388:2017 или
еквивалент.
Диелектрични ръкавици - Да са пригодени за
работа с напрежение 20kV, изработени от
естествен латекс, да отговарят на EN 1437, EN
609300 или еквивалент.
Антифони - Външни, мидообразни, 25dB, да
съответстват на БДС EN 352-2:2002 или
еквивалент.
Филтрираща полумаска - противопрахова и
противоаерозолна - Полумаска, силиконова, с
две филтърни гнезда-байонетно захващане,
категория на защита на филтрите АВЕК1. Да
отговаря на БДС EN 140, 14387, 143 или
еквивалент; стабилно окачване; да не смущават
зрителното поле.
Защитни ръкавици– химически устойчиви От полиамидно трико, топено в PVC, да
съответстват на изискванията на БДС EN 374 и
БДС EN 388:2017 или еквивалент;
Защитни очила от „открит тип”, с механична
устойчивост на ниско енергийни удари Прозрачни, да съответстват на БДС EN
166:2003 или еквивалент.
Дъждобран - За многократна употреба. Да
съответства на БДС EN 343:2003+А1:2007 или
еквивалент.
Гумени ботуши- водозащитни - Високи
ботуши, 38 см. Да съответстват на БДС EN
20347:2012 или еквивалент.
Защитни обувки - зимни боти противоударни, маслоустойчиви,
противохлъзгащи, с ортопедична подметка От естествена хидрофобирана кожа, с
композитно бомбе и кевларена стелка, дишаща
текстилна подплата, антибактериална,
абсорбираща потта; анатомична и антистатична
стелка, шок абсорбер в петата, полиуретаново
ходило, противохлъзгащо и маслоустойчиво,
черен цвят със светлоотразителни фитили,

40 броя

34 броя
80 броя
34 броя

1 брой

34 броя
36 броя

132 броя

68 броя

15 броя
15 броя
72 чифта
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16

17

18

19

20

21

категория S3; да съответстват на стандарт БДС
EN 20345:2011 или еквивалент.
Защитни обувки - половинки
-противоударни, маслоустойчиви,
противохлъзгащи, с ортопедична подметка От естествена кожа, с композитно бомбе и
кевларена стелка, дишаща текстилна подплата,
антибактериална, абсорбираща потта;
анатомична и антистатична стелка, шок
абсорбер в петата, полиуретаново ходило,
противохлъзгащо и маслоустойчиво, черен
цвят със светлоотразителни фитили, категория
S3, да отговарят на стандарт БДС EN
20345:2011 или еквивалент.
Респираторна маска с филтър –
противоаерозолна - Респираторна маска,
целолицева, с 1 бр. комбиниран филтър. Да
приляга удобно, с широко зрителното поле.
БДС EN 136 или еквивалент.
Защитен лицев шлем за заваряване - Лицев
шлем за заваряване с автоматично затъмняване.
Да съответства на БДС EN 166:2003, БДС EN
379:2003+A1:2009 и БДС EN 175:2001 или
еквиваленти.
Защитни обувки – половинки противохлъзгащи, с ортопедична подметка От естествена кожа, дишаща текстилна
подплата, антибактериална, абсорбираща потта;
анатомична и антистатична стелка, шок
абсорбер в петата, полиуретаново ходило,
противохлъзгащо, черен цвят със
светлоотразителни фитили, категория S3.
Защитни обувки - зимни боти противохлъзгащи, с ортопедична подметка От естествена хидрофобирана кожа, дишаща
текстилна подплата, антибактериална,
абсорбираща потта; анатомична и антистатична
стелка, шок абсорбер в петата, полиуретаново
ходило, противохлъзгащо, черен цвят със
светлоотразителни фитили, категория S3
Защитно работно облекло от 3 части - зимни
панталон, блуза и яке
- Панталон: съгласно стандарт БДС EN
13688:2013, БДС EN 342:2005 или
еквиваленти, двуцветни - основен тъмно
сив и черен цвят, изделията да бъдат
изработени с двуиглови лицеви тигели;
от плат Canvas, минимум 270 гр./м²;
ватиран, с капитонирана полиестерна
подплата, с минимум 120 гр./м² вата;
прав модел, с колан; джобове: два
странични вътрешни джоба, един десен
джоб с капак - тип „бригадирски“, един

72 чифта

1 брой

1 брой

8 чифта

8 чифта

4
комплекта
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22

23

24

ляв джоб с капак и велкро, върху него да
има джоб за мобилен апарат и отделение
за химикали, всички джобове да са с
надувки;
- Блуза с дълъг ръкав: от плат 100%
памук, двуконечна вата минимум 180
гр./м², с обло деколте, да съответства на
БДС EN 13688:2013 или еквивалент;
- Яке: съгласно стандарт БДС EN
13688:2013, БДС EN 342:2005 или
еквивалент; двуцветна - основен тъмно
сив и черен цвят; изделията да бъдат
изработени с двуиглови лицеви тигели;
от плат Canvas, минимум 270 гр./м²;
ватиран, с капитонирана полиестерна
подплата, с минимум 180 гр./м² вата;
прав модел, завършващо с колан с
пристягане с шрифел с тик-так копче,
закопчаване с цип, покрит с канон с пет
броя тик-так копчета; джобове: два
горни с капаци, единият е с цип и джоб
върху него за мобилен телефон,
светлоотразителни ленти над джобовете
– 2.50 см; два долни джоба с цип;
ръкавите да са прави, да завършват с
маншет с ластик и тик-так копче, на
левия ръкав да има джобче за химикали,
на раменете на якето да има
водоотблъскваща платка.
Защитни ръкавици от механични
въздействия - Латексови ръкавици, тип
„домакински“. Да съответстват на БДС EN
420:2004 или еквивалент.
Защитни ръкавици– студозащитни - От
рязана кожа и плат; с маншет и студоизолираща
подплата; да отговарят на изискванията на БДС
EN 420:2004, БДС EN 388:2017 и БДС EN
511:2006 или еквиваленти.
Очила за работа с видеодисплей с
антирефлексно покритие - Прозрачни, с
многослойни антирефлексни покрития.

12 чифта

8 чифта

10 броя

2. Ценово предложение:
№
1
2

Пълно описание на предмета на поръчката от
страна на кандидата
Комплект лятно защитно работно облекло от
3 части – летни полугащеризон, тениска и
куртка
Комплект зимно защитно работно облекло от
3 части – зимни полугащеризон, блуза и
куртка

Количество
Бр.
72
комплекта

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена в
лева без ДДС

72
комплекта
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Студозащитно яке, с многофункционални
джобове
Студозащитен елек, с многофункционални
джобове
Шапка слънцезащитна
Шапка – студозащитна
Защитни ръкавици– удароустойчиви
Диелектрични ръкавици
Антифони
Филтрираща полумаска - противопрахова и
противоаерозолна
Защитни ръкавици– химически устойчиви
Защитни очила от „открит тип”, с механична
устойчивост на ниско енергийни удари
Дъждобран
Гумени ботуши- водозащитни
Защитни обувки - зимни боти противоударни, маслоустойчиви,
противохлъзгащи, с ортопедична подметка
Защитни обувки - половинки -противоударни,
маслоустойчиви, противохлъзгащи, с
ортопедична подметка
Респираторна маска с филтър –
противоаерозолна.
Защитен лицев шлем за заваряване
Защитни обувки – половинки противохлъзгащи, с ортопедична подметка
Защитни обувки - зимни боти противохлъзгащи, с ортопедична подметка
Защитно работно облекло от 3 части - зимни
панталон, блуза и яке
Защитни ръкавици от механични въздействия
Защитни ръкавици– студозащитни
Очила за работа с видеодисплей с
антирефлексно покритие

36 броя
40 броя
34 броя
80 броя
34 броя
1 брой
34 броя
36 броя
132 броя
68 броя
15 броя
15 броя
72 чифта
72 чифта
1 брой
1 брой
8 чифта
8 чифта
4
комплекта
12 чифта
8 чифта
10 броя

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.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
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При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
3. Срок на изпълнение на поръчката:. ........ календарни дни от датата на подписване на
Договора за доставка, но не по-късно от крайния срок на АДБФП № BG05M9OP0011.008-1492-C01, който е: 18.11.2018г.
4. Предлагаме гаранционен срок на артикулите, съгласно Списък на личните предпазни
средства и специално работно облекло, Приложение 1 към настоящата оферта.
5. Валидност на офертата: 90 дни от крайния срок за подаване на оферти;
6. Начин на плащане:
Окончателно плащане в размер на 100 % от стойността на Договора, платими в
7-дневен срок след извършена доставка на всички лични предпазни средства и
специално работно облекло съгласно Оферта на Изпълнителя и Техническа
спецификация на Бенефициента, и подписан приемо-предавателен протокол без
забележки.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
7. Приложения към офертата
7.1 Списък на личните предпазни средства и специално работно облекло (Приложение 1)
7.2 Декларация на кандидата;
7.3 Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години
(2014г., 2015г. и 2016г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си;
7.4 Справка за специфичен оборот от сходни дейности за последните 3 приключили
финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал дейността си;
7.5 Списък на изпълнени доставки със сходен предмет на дейност през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал дейността си;
7.6 Референции за добро изпълнение, съответстващи на посочените в Списък на
изпълнени доставки със сходен предмет на дейност доставки (сканирани оригинали
или заверени от кандидата копия).
7.7 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);
7.8 Декларация с посочване на ЕИК или Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност;
7.9 . Протокол от изпитание, извършено от акредитирана лаборатория (за платовете) и
сертификат и/или декларация за съответствие със съответните стандарти съгласно
посоченото в Техническа спецификация на Бенефициента (да се представят с гриф
„Вярно с оригинала“към офертата), придружени към предлаганите мостри.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
www.eufunds.bg
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(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата

Приложение 1
Списък на личните предпазни средства и специалното работно облекло
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Артикул

Срок на износване
съгласно
Техническа
спецификация на
Бенефициента
До 6 месеца

Комплект лятно защитно
работно облекло
Комплект зимно защитно
До 6 месеца
работно облекло
Студозащитно яке, с
До 12 месеца
многофункционални джобове
Студозащитен елек, с
До 12 месеца
многофункционални джобове
Шапка слънцезащитна
До 6 месеца
Шапка – студозащитна
До 6 месеца
Защитни ръкавици–
До 2 месеца
удароустойчиви
Диелектрични ръкавици
До 12 месеца
Антифони
До 12 месеца
Филтрираща полумаска До 1 месец
противопрахова и
противоаерозолна
Защитни ръкавици– химически До 2 месеца
устойчиви
Защитни очила от „открит
До 6 месеца
тип”, с механична устойчивост
на ниско енергийни удари
Дъждобран
До 12 месеца
Гумени ботуши- водозащитни
До 12 месеца
Защитни обувки - зимни боти До 6 месеца
противоударни,
маслоустойчиви,
противохлъзгащи, с
ортопедична подметка
Защитни обувки - половинки
До 6 месеца
-противоударни,
маслоустойчиви,
противохлъзгащи, с
ортопедична подметка
Респираторна маска с филтър – До 12 месеца
противоаерозолна
Защитен лицев шлем за
До 12 месеца
заваряване
Защитни обувки – половинки До 6 месеца
www.eufunds.bg

Предлаган
гаранционен
срок

OFERTA_160.DOC

9

20.
21.
22.
23.
24.

противохлъзгащи, с
ортопедична подметка
Защитни обувки - зимни боти противохлъзгащи, с
ортопедична подметка
Защитно работно облекло от 3
части - зимни панталон, блуза и
яке
Защитни ръкавици от
механични въздействия
Защитни ръкавици–
студозащитни
Очила за работа с видеодисплей
с антирефлексно покритие

ДАТА: _____________ г.

До 6 месеца
До 12 месеца
До 2 месеца
До 6 месеца
До 12 месеца

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата
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