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ДО  

„ГРИППА” АД 

гр. Ботевград, Цар Освободител 37 

 

 

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 № 2 от дата  28.11.2017 г., Ви представяме нашата 

оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: „„Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на климатично оборудване  - високонапорна климатична система 

(комплект), състояща се от вътрешно и външно тяло, за таванен монтаж –  30 бр. “ 

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: 

 

 

№ 
Пълно описание на предмета на 

поръчката от страна на 

Количество 

Бр. 

Пълно описание на предмета 

на поръчката от страна на 

Количество 

Бр. 
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бенефициента  кандидата 

1 Изисквания към 

изпълнението и качеството на 

доставката:  

„Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 

климатично оборудване  - 

високонапорни таванни 

климатични системи, 

състоящи се от външно и 

вътрешно тяло –  30 бр. 

комплекти“ 

 
1. Високонапорна таванна 

климатична система, тип I  

Минимални технически и 

функционални 

характеристики: 

  Охладителна мощност при 

стандартни температурни 

условия: min 16 кВт; 

 Отоплителна мощност при 

стандартни температурни 

условия: min 16,5 кВт; 

 Потребляема мощност в 

режим на охлаждане: mах. 

6,00 кВт; 

 Потребляема мощност в 

режим на отопление: mах. 

5,00 кВт; 

 Тип на компресора – 

инверторен; 

 Да могат да работят в режим 

на охлаждане при външна 

температура до – 15° С; 

 Универсално външно тяло 

(агрегат) с възможност за 

присъединяване на друг тип 

вътрешни тела (опция за 

използване в друг вид 

помещения), което се 

монтира външно на покрив 

или стена; 

 Енергиен клас – А; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 бр. 
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 Шумово ниво на вътрешното 

тяло   - не по-високо от 60 dB; 

 Коефициент на 

трансформация SCOP(COP) – 

не по-малък от 3,7; 

 Коефициент на 

трансформация SEER – не –

по малък от 5,00; 

 Хладилен агент: 410 А; 

 Дебит на вътрешното тяло – 

мин. 2 900 м
3
/час. 

 

 

2.  Високонапорна таванна 

климатична система, тип II 

Минимални технически и 

функционални 

характеристики: 

  Охладителна мощност при 

стандартни температурни 

условия: min 10 кВт; 

 Отоплителна мощност при 

стандартни температурни 

условия: min 12 кВт; 

 Потребляема мощност в 

режим на охлаждане: mах 

3,40 кВт; 

 Потребляема мощност в 

режим на отопление: max. 

3,60 кВт; 

 Тип на компресора – 

инверторен; 

 Да могат да работят в режим 

на охлаждане при външна 

температура до – 15° С; 

 Универсално външно тяло 

(агрегат) с възможност за 

присъединяване на друг тип 

вътрешни тела (опция за 

използване в друг вид 

помещения), което се 

монтира външно на покрив 

или стена; 

 Енергиен клас  - А; 

 Шумово ниво на вътрешното 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. 
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тяло - не по-високо от 60 dB; 

 Коефициент на 

трансформация SCOP(COP) – 

не по-малък от 3,7. 

 Коефициент на 

трансформация SEER – не по-

малък от 5,00. 

 Хладилен агент: 410 А; 

 Дебит на вътрешното тяло – 

мин. 2 000 м
3
/час. 

  

3. Високонапорна таванна 

климатична система,  тип III 

Минимални технически и 

функционални 

характеристики: 

 Охладителна мощност при 

стандартни температурни 

условия: min 7 кВт; 

 Отоплителна мощност при 

стандартни температурни 

условия: min 8 кВт; 

 Потребляема мощност в 

режим на охлаждане: mах 2,2 

кВт; 

 Потребляема мощност в 

режим на отопление: мах. 2,3 

кВт; 

 Тип на компресора – 

инверторен; 

 Да могат да работят в режим 

на охлаждане при външна 

температура до – 15° С; 

 Универсално тяло (агрегат) с 

възможност за 

присъединяване на друг тип 

вътрешни тела (опция за 

използване в друг вид 

помещения), което се 

монтира външно на покрив 

или стена; 

 Енергиен клас - А; 

 Шумово ниво на вътрешното 

тяло   - не по-високо от 50 dB; 

 Коефициент на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 бр. 
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трансформация SCOP(COP) – 

не по-малък от 3,7. 

 Коефициент на 

трансформация SEER – не по-

малък от 5,00. 

 Хладилен агент: 410 А; 

 Дебит на вътрешното тяло – 

мин. 1 300 м
3
/час. 

 

Допълнителни технически и 

функционални 

характеристики, подлежащи 

на оценка за всички типове 

климатични комплекти. 

Моля, посочете дали 

предлаганото оборудване има 

налични изброените 

технически и функционални 

характеристики: 

 Наличие на авторестарт 

система за възобновяване 

на зададения режим на 

работа след прекъсване на 

ел. захранването; 

 Тип на филтъра - 

електростатичен, с 

промишлено 

предназначение; 

 Визуализация на режима на 

работа. 

 

 

Изисквания към монтажа на 

оборудването: 

Климатичните системи следва 

да бъдат монтирани на тавана на 

съответното работно 

помещение, да запазват 

първоначалната си форма и 

външен вид,  да са лесно 

преместваеми според 

производствените нужди, да не 

се свързват към каквато и да е 

сградна инсталация, освен към 

електро захранването 
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посредством щепсел и контакт. 

При монтажа, климатичните 

системи не следва да имат 

връзка с въздуховоди, 

всмукателни и изходящи 

решетки, укрепваща 

конструкция, сградната 

инсталация (тръби и радиатори). 

Те трябва да са отделни тела, да 

имат подвижен характер и да 

могат да бъдат конфигурирани 

по различен начин. 

 

2. Изисквания към 

гаранционната и 

извънгаранционната 

поддръжка (ако е приложимо): 

Участниците следва да 

предложат в пълното описание 

на предмета на поръчката в 

своята оферта гаранционен срок 

не по-кратък от 24 месеца  и не 

по-дълъг от 60 месеца за 

монтираните климатични 

системи. Оферти, предложили 

гаранционен срок под 24  и над 

60 месеца, ще бъдат 

отстранявани. 

Гаранционният срок започва да 

тече от датата на подписване на 

двустранен приемо-

предавателен протокол за 

изпълнен предмет на 

процедурата.  

Условия  за 

Извънгаранционна поддръжка 

- Участниците следва да 

предложат извънгаранционна 

поддръжка със срок от минимум 

5 години след изтичане на 

гаранционния срок. 
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3. Изисквания към техническата 

документация, съпровождаща 

изпълнението на предмета на 

процедурата  

- Приемо-предавателен 

протокол за доставка и 

монтаж на оборудването с 

описани модели и серийни 

номера на вътрешните и 

външните тела на 

климатичните системи. 

- Окончателен приемо-

предавателен протокол за 

въвеждане в експлоатация на 

оборудването след 

извършени настройки на 

режимите на работа и 

положителни единични 

изпитвания. 

-Техническа документация, 

от която да е видно че 

параметрите и техническите 

характеристики на 

доставените климатични 

системи съответстват на 

оферираните технически 

параметри на продукта, 

заложени в офертата на 

Изпълнителя и 

съответстващи на 

изискванията на Възложителя 

съгласно Техническата 

спецификация. 

 - Гаранционни карти; 

- Декларация за съответствие 

на съответния продукт; 

- Протоколи за положителни 

единични изпитвания. 

   

 

 

2. Ценово предложение: 
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№ 
Пълно описание на предмета на поръчката от 

страна на кандидата  

Количество 

бр.  

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Общо 

цена в 

лева без 

ДДС 

№ Наименование мярка 

 

Количество 

Единична 

цена в 

лева без 

ДДС 

Общо 

цена в 

лева без 

ДДС 

1. Високонапорна таванна климатична 

система , тип I 

бр. 25   

2. Високонапорна таванна климатична 

система, тип II 

бр. 2   

3. Високонапорна таванна климатична 

система,  тип III 

бр. 3   

 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. 

Запознати сме и приемаме изискването на Възложителя дейностите по монтаж и 

въвеждане в експлоатация на оборудването, да бъдат извършвани в часовия диапазон 15-18 

ч. в работни дни.  

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:  

 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________ 

 

 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете)  цена в 

съответствие с единичната/общата (уточнете)  цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 

3. Срок на изпълнение: .........(календарни дни) 

4. Валидност на офертата: ........... 



 

 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

Примерен образец ПМС 160 

 

 

        ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд . Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“АД и при никакви обстоятелства не може да 

се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.                                                                                 
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5. Начин на плащане: ............ 

6. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме 

7. Приложения към офертата 

7.1 Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

7.2 Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет. 

7.3 Отчет за приходите и разходите (или еквивалент) като съставна част от годишния 

финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копие, заверено 

от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“. 

7.4 Валиден сертификат EN ISO 9001:2008, с обхват: доставка и/или монтаж на 

климатично оборудване или еквивалентен - копие, заверено от кандидата с подпис, 

печат и текст „Вярно с оригинала“. 

7.5 Валиден документ за правоспособност (Сертификат) за извършване на монтаж, сервиз 

и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопоми, съдържащи над 3 

кг. флуорирани парникови газове или еквивалентен - копие, заверено от кандидата с 

подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“. 

7.6 Списък в свободна форма на лицата, които ще отговарят за монтажа, инсталирането и 

поддръжката на оферираното оборудване, придружен с валидни сертификати за 

извършване на проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации и 

термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове. Сертификатите 

следва да са копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с 

оригинала“. 

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. Документи по т. 7.1, 7.2, 7.3,7.4,7.5 и 7.6 за всеки от подизпълнителите в съответствие 

с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда 

участието на подизпълнители); 

7.9. Декларация, че кандидатът приема условието на Възложителя дейностите по монтаж 

и въвеждане в експлоатация на оборудването,  да се извършват в часовия диапазон 15-18 

ч. в работни дни. 

7.10. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие. 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 


