
Образец

ДО
„СБР-НК’ ЕАД

ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска 
апаратура в „СБР-НК“ ЕАД” по обособена позиция № 19’

Настоящата оферта е подадена от МДМ-97 ООД , ЕИК 121373562, със седалище и 
адрес на управление/постоянен адрес: гр. София, 1612, ж.к. Лагера, ул. Плиска, бл.2, 
вх.В, етЛ, ап.37, представлявано от Маргарита Иванова Маркова -  управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. Представяме Ви нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в 
„СБР-НК“ ЕАД”

Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на възложителя, 
заложени в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка.

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните 
условия:

1. Срок на изпълнение: 12 (дванадесет) месеца от сключването на договор;
2. Срок на валидност на офертата (най-малко до 20.01.2019 г.): до 30.01.2019 г.;
3. Декларираме, че сме съгласни и приемаме условията в Проекта на договор -  
неразделна част от документацията за обществената поръчка.
4. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка ще спазваме 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд.
5. Заявяваме, че ще се отзоваваме на повиквания на Възложителя в срок до (не повече 
от 240 (двеста и четиридесет) минути) 118 (сто и осемнадесет) минути от заявката;
6. Заявяваме, че ще отстраняваме възникналите повреди в медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, включително ще 
извършваме подмяна на резервни части в срок от 15 (neTHaneceTl работни дни от 
получаване на повикване за отзоваване;
7. Заявяваме, че два пъти годишно (на всяко шестмесечие от изпълнението на 
договора) ще извършваме профилактични прегледи на всички медицински апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособената позиция;
8. Заявяваме, че веднъж на всеки два месеца до 15-то число на втория месец, ще 
посещаваме без повикване адреса на филиала по обособената позиция (Посоченото 
условие не се прилага за обособени позиции № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26, 
чиито предмет включва абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на 
медицинска апаратура за водолечение.)
9. Заявяваме, че ще доставяме необходимите резервни части за медицинските 
апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, на цените, на 
които см:е ги закупили;

' Документът се попълва поотделно за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта. 
 ̂Посочва се законният представител на участника.
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10. Предлагаме гаранционен срок за извършените ремонти, съответно подменените 
резервни части на медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособената позиция: 6 ('шест! месеца, считано от подписване на приемо-предавателния 
протокол за извършен ремонт, съответно за извършена подмяна на резервна част.
11. Декларираме, че шв ползваме / няма да ползваме подизпълнители.
Подизпълнителят/подизпълнителите, който/които ше използваме, е/са:

№
Наименование

на
Подизпълнителя

ЕИК/ЕГН на 
подизпълнителя

Вид на работите, 
които ще извършва

Дял на участието 
от общата 

стойност на 
поръчката (в %)

(Попълва се в случай, че в т. I лицето е декларирало, че ще използва подизпълнители. При необходимост
лицето може да добавя редове в таблицата.)

II. Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка 
с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска 
апаратура в „СБР-НК“ ЕАД“:

1. Предлагаме месечна цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция за 
целия срок на договора: 330.00 лева (триста и тридесет лева) без ДДС.
2. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция за 
целия срок на договора: 3960.00 лева (три хиляди деветстотин и шестдесет лева) без 
ДДС.
3. Заявяваме, че предложените от нас цени включват всички разходи за цялостното, 
точно и качествено изпълнение на предмета на поръчката по обособената позиция 
съгласно Техническите спецификации, предложените от нас условия за изпълнение на 
поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания.

Дата: 17.07.2018 г. ИМЕ И ФАМИЛИЯ: Маргарита Маркова

Подпис^ (и печат):,

^Документът се подписва от законния представител на лицето, което прави предложението, или от 
надлежно упълномощено лице.


