ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция 1 ”Тестер за напрежение и верига”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 1 “Тестер за напрежение и верига”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 14/6 от 10.2018 г., отнасяща се за
обособена позиция „Тестер за напрежение и
верига“*, респективно спазена ли е Техническата
спецификация във всичките и точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 1?
При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

6

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка: ________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция 2”Токови клещи малък ток”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 2 ”Токови клещи малък ток”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 12/6 от 10.2018г., за позиция
„Токови клещи за малки токове“, респективно
спазена ли е Техническата спецификация във
всичките и точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 2?
При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

6

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка:
________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция3 ”Токови клещи голям ток”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 3 „Токови клещи за голям ток“.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 13/6 от 10.2018г., за позиция
„Токови клещи за голям ток“, респективно
спазена ли е Техническата спецификация във
всичките и точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 3?
При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

6

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка:
________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция4 “Мултицет”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 4 “Мултицет“.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 11/6 от 10.2018г., за позиция
„Мултицет“,респективно
спазена
ли
е
Техническата спецификация във всичките и
точки?
* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).

3

Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

[ ] Да [ ] Не

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка: ________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита
положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на
продукти, чиито характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически
изисквания, посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение
Техническа спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на
тези изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция 5 ”Инфрачервен термометър”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 1. Инфрачервен термометър”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 15/6 от 10.2018г., за позиция
„Инфрачервен термометър“, респективно спазена
ли е Техническата спецификация във всичките и
точки?
* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 5?
При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

6

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка: ________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция.6 ”Уред за измерване на изолационно съпротивление 1 000 V”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 6 Уред за измерване на изолационно съпротивление 1 000 V“.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90 календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 17/6 от 10.2018г., за позиция
„Уред
за
измерване
на
изолационно
съпротивление до 1000V, респективно спазена ли
е Техническата спецификация във всичките и
точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка: ________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция.7.”Фазоуказател с изкуствен товар”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 7. Фазоуказател с изкуствен товар”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация
21/4
от
2015г.,
за
позиция“Фазоуказател с изкуствен товар”,
респективно спазена ли е Техническата
спецификация във всичките и точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 7?
При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

6

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка:
________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция.8 “Гъвкави токови клещи”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 8. Гъвкави токови клещи”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 24/1 от 2019г., за позиция“Гъвкави
токови клещи за измерване на голям
ток“,респективно спазена ли е Техническата
спецификация във всичките и точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 8?
При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

6

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка:
________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция 9.” Отворен токов измерител тип "Вилица", за измерване на малки токове”

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 9 Отворен токов измерител тип "Вилица".
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 25/1 от 2019г., за позиция
„Отворен измерител на ток тип“Вилица“ за
измерване на малък ток“, респективно спазена ли
е Техническата спецификация във всичките и
точки?
* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 9?

[ ] Да [ ] Не

6

При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка:
________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция10. “Уред за откриване и трасиране на подземни съоръжения в комплект с А-образна
рамка за откриване на повреди”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 10. “Уред за откриване и трасиране на подземни съоръжения в
комплект с А-образна рамка за откриване на повреди”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 16/6 от 10.2018г., за позиция
„Уред за откриване и трасиране на подземни
съоръжения”, респективно спазена ли е
Техническата спецификация във всичките и
точки?
* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка: ________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция 11. “Локализатор на повреди по кабелни линии-средно напрежение”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 11. Локализатор на повреди по кабелни линии-средно напрежение”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 22/6 от 10.2018г., за позиция
„Уред за локализиране на повреди и изпитване
на съоръжения 20KV“, респективно спазена ли е
Техническата спецификация във всичките и
точки?
* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

2

Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[ ] Да [ ] Не

3

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

4

При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка: ________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.

По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни
документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция 12 “Уред за измерване на съпротивление на заземление”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 12. Уред за измерване на съпротивление на заземление”
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 18/5 от 2019г., за позиция „Уред
за измерване на съпротивление на заземление”,
респективно спазена ли е Техническата
спецификация във всичките и точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 12?

[ ] Да [ ] Не

6

При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка:
________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция13 “Ехометър/рефлектометър”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 13 “Ехометър/рефлектометър”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и
ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на
международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение
между нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи
на обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение на конкретна заявка по договора: …………..
(не повече от 90) календарни дни.

Капацитет на доставка в рамките на посочения по-горе срок на изпълнение…………..
(не по-малко от 50% от оферираните количества)

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло
на
заложените
в
Техническа
спецификация 19/5 от 2019г., за позиция“Уред за
измерване
дължината
на
кабелиЕхометър/Рефлектометър”, респективно спазена
ли е Техническата спецификация във всичките и
точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ –
несъответствията
продукти
със
спецификация.

2

моля опишете подробно
на предлаганите от вас
съответната
Техническа

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Към офертата представенa ли е мостра на
съответния измервателен уред за който
кандидатът участва на адрес: ул. „Христо Г.
Данов” №37, стая 110 - "Деловодство",

[……]

4

Мострата отговаря ли на всички посочени в
цитираната по-горе в Техническа спецификация
конкретни характеристики и параметри?

[ ] Да [ ] Не

5

При доставка ще бъде ли приложено
свидетелство за калибриране, от производителя
на представения уред за позиция 13?

[ ] Да [ ] Не

6

При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[ ] Да [ ] Не

3

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка:
________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания, както и прилагане на мостра от предлагания уред и успешно издържане на
проведения с уреда, в рамките на проверка на Техническите предложения, функционален
тест.
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на измервателни уреди по обособени позиции:
Обособена позиция 14 ”Уред за точно локализиране мястото на повредата”.

От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
открита процедура № 135-EР-19-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени
позиции“
Относно Обособена позиция 14 “Уред за точно локализиране мястото на повредата”.
(за всяка отделна обособена позиция се попълва отделен документ ‚Техническо предложение“).
Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената
поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа
спецификация за съответната позиция, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на
приложения проект на договор.
Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще
остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното
и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта,
неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между
нас и възложителя.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички
необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на
обжалване по целесъобразност.
Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с
поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.
Срок за изпълнение след сключване на договор относно доставка на цялото количество:
…………..календарни дни
(не повече от 60) календарни дни, но не по-късно от 30.09.2019г.

Гаранционен срок: …………..
(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

Минимални изисквания на възложителя

Отговарят ли предлаганите от участника продукти
изцяло на заложените в Техническа спецификация
01/04,2019 от 17.04.2019 г., отнасяща се за
обособена позиция „Уред за точно локализиране
мястото на повредата“*, респективно спазена ли е
Техническата спецификация във всичките и точки?

Предложение на участника
(Да/Не, Информация, Технически
показатели)
[ ] Да [ ] Не

* - всички изисквания на Техническите
спецификации
се
приемат
като
минимални,т.е. изделия с параметри повисоки от изискванията на съответната
спецификация се допускат от комисията.
Ако „НЕ“ – моля опишете подробно
несъответствията на предлаганите от вас продукти
със съответната Техническа спецификация.
2

Притежава ли производственият център въведена
и сертифицирана система за осигуряване на
качеството, или еквивалентна система?

[ ] Да [ ] Не

(моля, приложете сертификат или алтернативен
доказателствен материал).

3

4

Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
При доставка ще бъде ли приложена декларация
за съответствие от производителя, на
представения уред за позиция 14.?
При повреда на уред в гаранционен срок
участникът ще реагира ли с ремонта на уреда в
срок до 30 календарни дни?

[……]

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

Име производител / търговска марка: ________________________________________________

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен
отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито
характеристики и параметри отговарят изцяло на зададените технически изисквания,
посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа
спецификация, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези
изисквания,
По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън
изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.
Дата.................

УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)

