
 

 

                                                                                                                       Приложение №1 

 
                                                                                                              ДО  

                                                                                                              Професионална гимназия по 

                                                                                                              селско стопанство “Васил Левски” 

                                                                                                              гр. Първомай, 4270 

                                                                                                              ул.”Братя Миладинови – север” № 53 А 

 

 

О Ф Е Р Т А  

 

 

По чл.101в във връзка с чл.101а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за участие в 

обществена поръчка с предмет: 

 

“Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за 

нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, 

финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на 

професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на 

Министерски съвет. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

  След като се запознахме с публичната покана, публикувана в официалната 

интернет страница на Агенцията по обществени поръчки и профила на купувача на 

Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай и приложенията 

към нея, Ви представяме нашата оферта: 

 

І.Данни за лицето, което прави предложението: 

 

1.Наименование и правна форма на участника:................................................................................ 

……………………………………………………………….................................................................... 

2.Седалище и адрес на управление : ……………………..................................................................... 

3.ЕИК ………………………………...................................................................................................... 

4.Адрес за кореспонденция …………………………………………………….…............................. 

5.Телефони и факс (по възможност).....................................................................……….…................. 

6.Електронен адрес.................................................................................................................................. 

7.Имена и качество на представляващия участника............................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

8.Банкова сметка IBAN……………….................................................................. .............................. 

в обслужваща банка.................................................... с BIC................................................................... 

 

ІІ.Техническо предложение 

 

1. Декларираме, че сме запознати с публичната покана и изискванията за участие в 

обяветната от Вас обществаната поръчка.Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения. 

2. Декларираме, че сме запознати  и сме съгласни с всички условия, съдържащи се в 

проекта на договор към публичната покана, публикуван на профила на купувача на 

възложителя.Ако бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще подпишем договора 

в предложения вид, допълнен с нашите техническо и ценово предложение. 



3. Приемаме да изпълним в срок, с необходимото качество доставката на един брой сеялка 

окопни култури и един брой сеялка слята повърхност, при съгласуване с Възложителя, 

съгласно техническата спецификация и договора, както и всички други произтичащи от 

нормативната уредба. 

4. Приемаме да информираме Възложителя за всички проблеми, възникнали в хода на 

изпълнението, които биха застрашили спазването на уговорените срокове, като 

предлагаме адекватни решения за преодоляването им. 

5. Приемаме да предадем изпълнението , предмет на поръчката, след подписване на 

предавателно- приемателен протокол с представител/и на Възложителя, като в указан ни 

от Възложителя срок ще отстранимза собствена сметка всички констатирани 

недостатъци, съобразно изискванията на |Възложителя. 

6. Приемаме да изпълним поръчката в срок от …… календарни дни, след сключване на 

договора за обществена поръчка франко местонахождението на ПГСС “Васил Левски” гр. 

Първомай. 

7.Техническите характеристики на предлаганите от нас сеялки  за доставка са следните: 

7.1Сеялка окопни култури 

Марка и модел на сеялка окопни култури 

…….................................................................................................................................................. 

Характеристики: Вид, стойности 

1.Тип Навесна 

2.Вид Пневматична за точна сеитба 

3.Брой редове  

4.Междуредие  

5.Дължина  

6.Раб.ширина  

7.Височина  

8.Ширина  

9.Обем на бункер за семена  

10.Размер гуми  

11.Диаметър отвор на диск  

12.Вакуумметър  

13.Кардан  

14.Нето тегло  

15. Възможност за сеитба на:  

16.Мощност на трактора в конски сили (hp) от.....до......  

17.Работна скорост на трактора в км/ч  

 п 

7.1Сеялка слята повърхност 

Марка и модел на сеялка слата повърхност 

…….................................................................................................................................................. 

Характеристики: Вид, стойности 

1.Тип Навесна 

2.Вид Механичен сеещ апарат 

3.Работна ширина  

4.Междуредие  

5.Обем на бункер за семена  

6.Нето тегло  

7.Възможност за сеитба на:  

8.Мощност на трактора в конски сили (hp) от.....до......  

9.Работна скорост на трактора в км/ч  

 

 

 



 

8.Приемаме условията на доставката да се осъществи, чрез двустранно подписан 

приемателно – предавателен протокол, след извършен оглед на сеялката окопни култури и 

сеялката слята повърхност от представители на Възложителя  с цел установяване на 

съответствието й с изискванията на Възложителя и техническите данни описани в настоящото 

техническо предложение, като осигурим доставка с качество, което отговаря на всички 

необходими технически изисквания и извършим доставката франко обекта включен в поканата 

и имаща всички необходими части и елементи. 

9.Предлагаме максимален срок за реакция при установяване на дефект или повреда в 

гаранционния срок - … работни дни. 

 10.Прилагаме снимков материал на предлагания инвентар: 

 10.1. Сеялка окопни култури - ................броя 

 10.2.Сеялка слята повърхност - ..............броя 

ІІІ.Ценово предложение 

 

1.За доставката чрез покупка на един брой сеялка окопни култури и един брой сеялка 

слята повърхност с посочените характеристики в техническото предложение, предлагаме обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер на: 

В лева без ДДС цифром ……………….. словом ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 В лева с включен ДДС цифром …………….. словом ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

в това число: 

 

 1.1.Цена на сеялка окопни култури 

В лева без ДДС цифром ……………….. словом ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 В лева с включен ДДС цифром …………….. словом ………………………………….. 

…………............................................................................................................................................  

 

 1.2.Цена на сеялка слята повърхност 

 

В лева без ДДС цифром ……………….. словом ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 В лева с включен ДДС цифром …………….. словом ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Посочената цена включва покупната цена и всички необходими разходи (вкл. транспорт, 

мита, такси, застраховки и други) за доставка франко местонахождението на ПГСС “Васил 

Левски” гр. Първомай.  

 

2. Предлагаме следния срок за доставка на инветара: 

 2.1.Сеялка окопни  култури - ...................(словом) календарни дни 

 2.2.Сеялка слата повърхност - ...................(словом) календарни дни 

 

3. Предлагаме следния гаранционен срок на инвентара: 

 3.1.Сеялка окопни  култури - ...................(словом) месеца 

 3.2.Сеялка слата повърхност - ...................(словом) месеца 

 

IV.Срок за валидност на офертата 

 

Настоящата оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на оферти и представляваният от мен участник ще бъде обвързан с 

нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок. 

 



 

 V.Други данни и изявления по преценка на участника 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата  

 

 

_______2015 година 

Подпис на представляващия и печат 

на участника 

 

_________________________ 

Име и фамилия на представляващия 

 

 

 

__________________________ 

Качество на представляващия  

 

 

__________________________ 

 Рег. № и дата на пълномощното 

(в случай на упълномощаване) 

 

__________________________ 

     Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, 

необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок 

от Възложителя. 

      Нашата оферта е валидна ………………….. календарни дни, считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи 

неразделна част от нея. 

 

 

 

Дата .....................                                                    Подпис и печат: ................................                                                                                                                   

 гр..................                                                            Име и фамилия:  ...............................   

                                                                                  Длъжност на представляващия  

                                                                                   участника:.......................................... 


