
 

Проектът „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” 

 се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

 

Примерен образец ПМС 160 

          

 

ДО  
МГ Ангелов ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 
район Красно село,   
ул.Царица Елеонора, № 12 

гр. София  1618 
(Адрес на бенефициента) 

 

О Ф Е Р Т А 

 

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 …...2016 г., Ви представяме нашата 
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:  
 

“Доставка на ДМА” 
(наименование на предмета на процедурата) 

за обособена позиция № : ....................................... 
 

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: 

 

           Обособена позиция № 1 

№ 

Пълно описание на предмета на 
поръчката от страна на 

бенефициента  

Коли 

чество 

Бр. 

Пълно описание на 
предмета на 

поръчката от страна 
на кандидата 

Количество 

Бр. 

1  Еднокофов багер с чук  1 бр.   
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 Багерите разрушители осигуряват 
качествено изпълнение и гарантират 
високо ниво на устойчивост и безопасност. 
Техническа конфигурация,както следва: 
- Работно тегло с гумени вериги - в 
граници 2,5-2,60 т. 
- Двигател, дизелов, с раб.обем – 1200-1300 

куб.см и мощност мин. 17 kW   
- Кофа –350-400 мм 

- Управление – джойстици 

- Кабина  
- Отопление и вентилация 

- Хидравлична линия за чук 

- Хидравличен чук 
- Алуминиеви рампи за товарно ремарке   
- Система за ефективно поглъщане на 
шума и вибрациите. 

 - Гаранционен срок     

 

 

- Условия за гаранционен сервиз: 
 »Време за реакция 

 »Време за отстраняване на повредата 

   

 -Подробна техническа документация    

 -Безплатно обучение/инструктаж на 
персонала  

   

 -Монтаж и окомплектовка          

 

  

 

 

Обособена  позиция 2: 
   

№ 

Пълно описание на предмета на 
поръчката от страна на 

бенефициента  

Коли 

чество 

Бр. 

Пълно описание на 
предмета на 

поръчката от страна 
на кандидата 

Количество 

Бр. 

1. 1. Контейнери  
Контейнери за събиране и извозване на 
леки и средно тежки /до 800кг/ от 5,5 до 6 
м3/до сметище на строителни отпадъци. 
Конвенционален, стоманен контейнер, 
асиметричен, отворен, лек тип: 
- елементи за повдигане и застопоряване 
към транспортното средство, единична ос 
за застопоряване 200мм; 
- високо качество на заваръчните 
съединения; 
- буферна зона при дъното и страните, 
външно оребряване ;  
- усилване на критичните точки; 
- покритие антикорозионен грунд/ алкидна 
боя. 
 

2. Къртачни машини 
Къртачни машини различни по вид и с 
различно приложение, съобразно нуждите 
и вида на строителния обект. 
 1.  6 броя къртачни машини, от тях: 
5 бр. /до 11 кг/с: 
-  вертикално и хоризонтално къртене на 
тухлени, бетонови и покрити с плочи 
стени.  
- честота на удара – 900-1,890 грm 

- сила на удар – мин.16,8 J  
- позиции на настройка  - мин.12  
- антивибрационна ръкохватка 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  



 

 

 

 ILOVEPDF_COM 3 

- електронен блок за контрол 

- поддръжка на постоянен удар 

- захват на инструмента – SDS-max  или 
еквивалент 

- окомплектовка с : допълнителна 
ръкохватка, спрей поддръжка, куфар, 1 
шило. 
 1 бр., с : 
-номинално напрежение -230 V / AC 

- честота - 50 Hz/мин/ 
- клас на защита 

- вход - 1500 W мин/ 
- изходна мощност-810 W мин/ 
- Удари min./max-1380-2760 U / мин  
- захват - SDS-MAX  

- енергията на удара -12.5 J мин/ 
- Адаптиране към различн ъгъл на работа; 
- Анти-вибрации система 

- окомплектовка с: куфар 

-опаковка: лични предпазни средства за 
работа.   
- Тегло до 13 кг 

 

2. 3 броя къртачни машини, от тях,  
2 с: 
- Волтаж - 230 / 50 V/Hz 
- Вход - 1.750 W /мин/ 
- изходна мощност- 1.050 W /мин/ 
-Честота на ударите при номинална 
мощност-1.300 min–1 

- Единична сила на удара- 41 J /мин/ 
- Тегло минимум 16 kg  
- Антивибрационна система 

- Държач шестнадесетичен 

- Окомплектовка, куфар с ролки, 1 шило 

 

1 къртачна машина с: 
- Волтаж - 230 / 50 V/Hz 

- Вход – 2 000 W /мин/ 
-Честота на ударите при номинална 
мощност-1.000 min–1 

- Единична сила на удара- 62 J /мин/ 
- Тегло минимум 29,5 kg  
Захват на инструмента 28-mm-вътрешен 
шестостен 

Окомплектовка, куфар с ролки, 1 шило 

 

3.  1 брой къртачна машина: 

- къртене и разбиване на твърди и трудно 
пробивни повърхности; 
- мощност-  мин.615 W; 
- брой удари – 1,430-2,840 min-1 ; 

- сила на удар – мин. 8,0 J; 
- позиции на длетото – мин 18 степени; 
- тегло – макс 6,2 кг; 
- активна система за намаляване на 
вибрации; 
- окомплектовка с: допълнителна 
ръкохватка; куфар и подложка, спрей за 
поддръжка; 1 бр. шило. 

 - Гаранционен срок     

 

 

- Условия за гаранционен сервиз: 
»Време за реакция 

»Време за отстраняване на  
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повредата 

 -Подробна техническа документация, 
придружаваща доставката; 

   

 -Безплатно обучение/инструктаж на 
персонала  

   

 

2. Ценово предложение: 

№ 
Пълно описание на предмета на поръчката от 

страна на кандидата  

Количество 

Бр. 
Единична 

цена в лева 
без ДДС 

Общо цена в 
лева без ДДС 

1 Еднокофов багер с чук 1   

2. Контейнери  10   

3 Къртачни машини 10   

 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:__________________________________ 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.  
 

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:......... 
4. Валидност на офертата:........... 
5. Начин на плащане:............ 
6. Други исиквания и условия: 
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме 
8. Приложения към офертата 

8.1 изреждат се всички приложения към оферта  

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 
___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МГ АНГЕЛОВ 
ЕООД, гр. София  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 


	ДО
	(Бенефициент- наименование)

