ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1
От: ……………………………………………………………..……..………..……..………..……..
(наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя
обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№ 301-ЕР-19-ХК-У-+З с предмет: Абонаментно техническо обслужване и ремонт на повдигателни
съоръжения - / автовишки, автомобилни и стационарни кранове/, за нуждите на
„Електроразпределение Юг” EАД, при следните условия:
Мястото за изпълнение на поръчката е лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно сроковете посочени от Възложителя в проекта на
договора, част от процедурната документация.
Гаранционният срок на извършените ремонти по повдигателните съоръжения е ________ месеца
(минимум 6 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол.
Гаранционният срок на вложените материали, части и консумативи е ________ месеца (минимум 12
месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол.
Технически параметри:
Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително
№

1

2

3

4

Минимални изисквания на възложителя

Участникът се задължава да подържа валидно
притежаваното от него Удостоверение за вписване в
Регистъра на Държавната агенция за метеорологичен
и технически надзор на лицата, извършващи
дейности поддържане, ремонтиране и преустройство
на съоръжения с повишена опасност.
Абонаментно техническо обслужване /периодични
прегледи/, ремонт и представяне на повдигателните
съоръженията пред Главна Дирекция „Инспекция за
държавен и технически надзор” (ГД „ИДТН”), ще
бъдат извършвани съгласно изискванията на
"Наредба за безопасна експлоатация и технически
надзор на повдигателни съоръжения"/НБЕТНПС/, при
спазване на всички изисквания на Закона за
техническите изисквания към продуктите, Наредбата
за безопасна експлоатация и технически надзор на
повдигателни
съоръжения,
техническата
документация за съоръженията с повишена опасност
/СПО/, както и изискванията на заводите
производители и ГД „ИДТН”.
Периодичните прегледи, регулировки, леки ремонти
/подмяна на маркучи за високо налягане, крайни
изключватели и др./ и ремонтите на стационарните
съоръжения ще бъдат извършвани на територията на
съответния Клиентски енерго център /КЕЦ/ или отдел.
Участникът се задължава при аварийна заявка
подадена по имейл или чрез телефонно обаждане,
да започне работа по диагностика и ремонт до 4
(четири) часа след подаване на заявката. (Срок на
реакция 4-ри часа)

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

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

5

6

7

При подадена заявка за ремонт от Възложителя по
имейл или факс до 12:00 часа на деня, Участникът се
задължава до края на деня да започне на работа по
диагностика и ремонт.
При подадена заявка за ремонт от Възложителя по
имейл или факс след 12:00 часа на деня, Участникът
се задължава до 12:00 часа на следващия работен
ден да започне на работа по диагностика и ремонт.
Участникът приема, че срокове за обслужване и
ремонт
на
повдигателните
съоръжения
на
Възложителя, валидни за всички видове съоръжения
обхванати в поръчката са:
1. техническо обслужване, регулировка, лек ремонт в рамките на 1 работен ден;
2. среден ремонт - до 5 работни дни;
3.тежък ремонт (основен ремонт) - до 15 работни
дни.
Участникът се задължава преди стартиране на
ремонтните дейности, количествата, видовете и
стойността на необходимите за ремонта материали и
резервни части, както и необходимите човеко часове
да се съгласуват писмено /по имейл/ с Възложителя,
чрез двустранно подписан констативен протокол.

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не

[ ] Да [ ] Не
[ ] Да [ ] Не
[ ] Да [ ] Не
[ ] Да [ ] Не

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на
изброените в Таблица № 1 точки.В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение
на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и
подточки. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни
документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.
Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от
минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано,
респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с
предварителна покана за участие.
Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Технически изисквания
за абонаментно техническо обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения - / автовишки,
автомобилни и стационарни кранове/, за нуждите на „Електроразпределение Юг” EАД и приложенията
към тях, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Kлауза за социална отговорност
на дружествата от групата на EVN, МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ при работа на външни фирми на
територията на Възложителя,
Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще
сключим договор в законоустановения срок.
Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.
Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 180 дни от
датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата.................

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

