
 

 

                                                                                                                       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 лек автомобил за учебни цели 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 лек 

автомобил, 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 осигурим 

доставка с качество, което отговаря на всички необходими технически изисквания и 

извършим доставката до най-близкия търговски обект на фирмата, като в указан ни от 

Възложителя срок ще отстраним за 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 до най-близкия търговски обект на фирмата. 

7.Характеристиките на предлаганият от нас лек автомобил  са следните: 

 

 

Марка и модел на лекия автомобил 
…….................................................................................................................... 

 
Характеристики Вид/тип/обем/наличност(да/не) и други 

подобни 

1.Категория  

2.Нов  
3.Брой места  

4.Брой врати  

І.Технически характеристики:  

1.Тип на двигателя  

2.Кубатура на двигатгеля  
3.Мощност  

4.Цилиндри  

5.Скоростна кутия  

6.Предно предаване  

7.Разход на гориво: 

7.1.Градски цикъл 

7.2.Извънградски цикъл 

 

8.Стандарт на екологичност  

9.Со2 емисии  

ІІ.Безопасност и функционалност  

1.Airbag за водача и пътника до него  

2.Въздушни възглавници   

3.Климатик  

4.Предни електроуправляеми стъкла  

5.Централно заключване с блокировка  

6.Регулируваем волан по височина и 

дължина 

 

7.Фарове регулируеми от мястото на 

водача 

 

8.Индикатор за забравени светлини  

9.Регулирана седалката на водача по 

височина 

 

10.Зумер за забравени светлини и 

незакопчан колан на водача 

 



11.Защита за пешеходци  

12.Регулиране височината на 

обезопасителните колани за водача и 

пътника до него 

 

ІІІ.Екстериор  

1.Предни фарове ”Clear optic”  

2.Предни “аеро”чистачки с пръскачки 

и програмируем интервал 

 

3.Задна светлина за мъгла  

4.Фарове за мъгла в предната броня  

5.Лети алуминиеви джанти  

ІV.Интериор  

1.Пълноразмерно резервно колело, 

включително инструменти за 

подмяната му 

 

2.Задна седалка неделима, облегалка на 

задната седалка – делима и падаща 

 

3.Сенник за пътника до водача с 

вградено огледало 

 

 

8.Приемаме условията договърът за доставка да бъде подписан след извършен оглед на 

лекия автомобил от представители на Възложителя  с цел установяване на съответствието й с 

изискванията на Възложителя и техническите данни описани в настоящото техническо 

предложение. 

9.За оглед ще бъде предоставен: 

 - автомобилът, който ще бъде обект на сделката. 

 -друг автомобил, като този, който ще бъде обект на сделката. 

 

10.Огледът ще се извърши в рамките на ................. работни дни (дата................2015г.от 

............ до ..........часа) от уведомяването от страна на Възложителя  за класирането ни на първо 

място на адрес:......................................................................................................................................... 

 

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

гаранционния срок - … работни дни. 

 

 12.Прилагаме снимков материал на предлагания автомобил: 

 .................броя 

 

ІІІ.Ценово предложение 

 

1.За доставката чрез покупка на един брой лек автомобил с посочените характеристики в 

техническото предложение, предлагаме  цена за изпълнение на поръчката в размер на: 

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 автомобила: 

  ...................(словом) календарни дни 

  

 



3. Предлагаме следния гаранционен срок на автомобила: 

 ...................(словом) месеца 

  

 

IV.Срок за валидност на офертата 

 

Настоящата оферта е със срок на валидност ............ (.................) 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. 

 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:.......................................... 


