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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  

„ИНТЕРИОРПРОТЕКТ”ЕООД 

гр. София, ж.к. Люлин,  

бул. „Джавахарлал Неру”, №28,  

ТАК „Силвър център”, ет. 2, офис 53 
 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Открит избор” за определяне на изпълнител с предмет:  

“Доставка и въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на 

внедряваните огнезащитни продукти и платформени везни” с обособени позиции, 

както следва: 

Обособена позиция 1: Инсталация за производство на внедряваните огнезащитни  

продукти  

Обособена позиция 2: Платформени везни. 

 

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 инсталация за 

производство на внедряваните огнезащитни продукти и платформени везни” с 

обособени позиции, както следва: 

 Обособена позиция 1: Инсталация за производство на внедряваните огнезащитни  

продукти  

 Обособена позиция 2: Платформени везни. 

 (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.) 

(* попълва се, когато предмета на процедурата  изисква различни срокове за изпълнение) 
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но не повече от срока указан в обявата/поканата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с 

приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на 

процедурата - Приложение № 2. 

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета 

на настоящата процедура, ще изпълним следното: 

Изисквания и условия на 

„ИНТЕРИОРПРОТЕКТ”ЕООД 

Предложение на 

кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

1. Реактор  

 Материал - неръждаема стомана 

 Работен обем - 1000л. 

 Разбъркващ механизъм 

 Парогенератор  
2. Сборници за суровини. 

3. Контролно-измервателни прибори за 

технологичен контрол. 

 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 
- Минимален срок за гаранционна 

поддръжка – 24 месеца; 

- Максимално време за отстраняване на 

повредата в срока на гаранционно 

обслужване – 72 часа; 

- Извънгаранционно обслужване след 

изтичане на гаранционния срок; 

- Осигуряване на превоз със собствен 

транспорт на изпълнителя по време на 

гаранционното и след гаранционното 

обслужване. 
  

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

- При доставка Изпълнителят да 

предостави техническа документация и 

ръководства на български език за 

ползване и експлоатация за доставеното 

оборудване; 

- При доставка Изпълнителят да 

предостави гаранционни карти за 
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доставеното оборудване; 

- При доставка Изпълнителят да 

предостави технически паспорти на 

български език за доставеното 

оборудване 
 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

НЕ Е ПРИЛОЖИМО 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

Изпълнителят да извърши обучение за 

работа на персонала на 

„ИНТЕРИОРПРОТЕКТ” ЕООД с 

доставеното оборудване, като разходите за 

обучението са изцяло за сметка на 

Изпълнителя. 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

НЕ Е ПРИЛОЖИМО 
 

  

Други: При доставка преди подписване на 

финален приемо-предавателен протокол, 

определеният Изпълнител следва да 

извърши 72 часови проби на оборудването. 
 

  

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) 


