
Образец 1
I

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНВНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

от:

ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД

ОТНОСНО:
Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за

обществените поръчки (ЗаП) с предмет: "Доставка за нуждите Hk "ВиК" ЕООД-
Пловдив на модулна каналопочистваща надстройка за вграждане/монтаж във ван
за отпушване и почистване на канализация, със самостоятелно заrвижване"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив
i

След запознаване с изискванията за участие в настоящата поръчка за доставка и
~ I

монтаж на модулна каналопочистваща надстроика, в качеството ~и на участник, в
случай, че бъда избран за изпълнител, предлагам да изпълним поръчката при следните
условия и съгласно изискванията на Възложителя: I

Срок на доставка - 1О /десет/ работни дни (не по-дълъг от зо (тRидесет) работни дни),

франко Автопарка на Възложителя. i

Гаранционният срок на доставената модулна каналопочиствафа надстройка е 12
/дванадесет/ месеца или 1000 /хиляда/ моточаса. I

Задължавам се, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, да осигурим
първоначално обучение, свързано с експлоатацията на модулната i каналопочистваща
надстройка. I

Предлаганата от нас надстройка има следните параметри:

Изисквания на Възложителя Предложение

Дължина до 2000 мм 1970мм

Ширина до 1500мм 1460мм

Размери Височина до 1550мм 1520 мм

Тегло с пълен с вода до 2400 кг 2310 кг.

резервоар
Материал полиетилен полиетилен

Вместимост 1600 л 1600 л

Резервоар
Разпределение по 4х400 л 4х400 л

резервоари
Нивомер за следене нивото да да

на водата

Двигател
Мощност минимум 40kW/55hp 40kW/55hp

Гориво дизел дизел

Тип бутална бутална

Защита при работа на сухо да да

Помпа за Брой бутала/плунжери три три

високо Материал керамични керамични

налягане Размер Р55 Р55

Мощност минимум 160bar 160 bar #"\ "

Дебит минимум 130 л/мин 130 л/мин .гз»:
Барабан за управление/задвижване хидравлично хидравличIф' э»»:
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високо Работен обсег 1800 1800
налягане (завъртане/въртене)

Капацитет на барабана минимум 80 м 80м
I

Диаметър NW 19 NW 19Маркуч з~ минимум 80 м, С един слой 80 м, С един слойвисоко I Дължина метална оплетка и гъвкаво метална оплетка иналягане I гумено покритие гъвкаво гумено
покритие

I Чрез контролно табло монтирано на барабана на маркуча заУправлени
високо налягане с LED дисплей. Опции на дисплея:е на v I - Метров брояч на маркуча за високо налягане; ДАнадстроика

Сигнална светлина за минимум количество вода;та I

-
- Вградена подготовка за дистанционно управление

I

Прилагам всички изискуеми декларации, а именно:
I

• Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от зап - по образец;
I

• Декларация по чл. 66, ал. 1 от зап - по образец;
I

• Декларация за приемане на условията на проекто-договора - по образец;
I

• Декларация за срок на валидност на офертата - по образец;
• Попълнена информация - по образец;
Приrагам Пълномощно на лицето, което е упълномощено да ме представлява в

настоящата обществена поръчка - не приложимо,
I

Срокът на валидност на нашата оферта е до 29.03.2017 г. и ще остане обвързващо
I

за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.
В Сfучай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме

съгласни 4а представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата наlобстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от зап.

Декларирам, че сме запознати с условията на поръчката'l'fIRиемам ги напълно и се

задължавам да ги спазвам. , \ f', '., '.rY,'.'"
. . · \1 \ ,J()Дата. 28.11.2016 год. Подпис и печат ~.1,dY. .

(Димитър Илчев - Изпълнителен директор)Място: гр. София

3
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕВРОМАРКЕТКЪНСТРАКLUЪНАЛ

Образец 2

ОТНОСНО:

общес~:~:ее :op~~:ecc:~~~~o~~:~::г~;,д:,:~:в::a::Д;у-:;;;::: ::!.e:~~u,;"З~~~~ З~

~;:;~:a::::?,::":.::,;,::=;::::з:~:я~а:.с;;:::,:::::.:;:::~::-:~::,,";,~въвва"за
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - ПЛОВДfВ
След запознаване с изискванията за участие в наСТОЯlЦатапоръчка за доставка и

~ I ~

монтаж на модулна каналопочистваlЦа надстроика, в качеството си на участник, в случаи,
че бъда избран за изпълнител, предлагам да изпълним поръчката при сл1дната цена:

По критерий К1 - Цена за доставка - 69900 /шестдесет и девет хиляди и
деветстотин/ лева, без ДДС, франко Автопарка на Дружеството - гр. ПлЬвдив, бул. "Шести
септември" 250.

Срокът на валидност на нашата оферта е до 29.03.2017 г. и ще остане обвързващо за
нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този :срок.

в случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчка1а, ние сме съгласни
да представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗаП. I

Декларирам, че сме запознати с условията на поръчката, приемам ги напълно и се
задължавам да ги спазвам. г- I

11""'" ~

'!

i 'i ,~ i

ПОДПИС И печат: J1N: .
I V

(Димитьр Илчев - Изпълателен директор)

Дата: 28.11.2016 год.

Място: гр. София
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TRANSLATION AGENCY

i
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IПревод от английски език

Rioned
Rior В.У.! Rioned
Centaurusweg 45
5015 ТС Tilburg, Холандия
Тел.: +31 1354791 ОО
Факс: +31 13 5479104
info@rioned.com
www.rioned.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА МАШИНШОБОРУДВАНЕ

1. Гаранционният срок за нови машини в никакъв случай не трябва да бъде по Iдълъг от 12
месеца; все пак най-много 500 работни часа. Изключение правят системите за наблюдение
с камери и оборудването за димни газове, за които гаранционният срок е Jай-много 6
месеца. Относно използвани машини с покупна стойност, надвишаваща 3 7~;O евро без
ДДС, се прилага гаранционен срок, който в никакъв случай не е по-дълъг от Iтри месеца;
все пак най-много 100 работни часа. Не се предоставя гаранционен срок подl посочената
по-горе покупна стойност, освен ако не е договорено в друг смисъл. !

I

2. Гаранционният срок налага - в съответствие с условията на Metalunion 1- Rioned да
I

гарантира стабилността и добрата експлоатация на машината/оборудването, доставена за
продължителността на гаранционния срок. .
Това е при положение, че потребителят е използвал и поддържал машината/оборудването

I

съгласно ръководството за потребителя. Гаранцията за машините с високо налягане
включва разходите за части, разходи за труд и пътни/експедиционни разхфди на и до

I

мястото на доставка (с доставка "франко-завод", купувачът трябва да поеочи адреса,
където ще бъде машината за поддръжка и обслужване). !

Пружинните машини трябва да бъдат доставени с платено навло до мёстоработата
(Centaurusweg 45, Tilburg). !

! оо ''\

i . _, 'l!I!!' ;~\ (~ . ,'\~

3. Рекламациите за гаранцията за части и/или материали, доставени на Riяn~d,.....~i·~~J)И" .
J!''''l!'I''' 4.,. a .....~

лица, напр. двигатели и помпи, попадат в гаранционните УСЛОВИ~,,~~\~~!1ip~~~~Д0ставчик.
Тези условия са включени в тяхната цялост с доставкаt'I.\';~Н1;1:;,ма.шина или единица
оборудване, и могат да бъдат заявени по всяко време. ' "

www.greg.bg.com

4. Не се дава гаранция за части, подлежащи на износване, напр.
налягане, сачмени вентили, (смукателни) ръкави, дюзи за пръскане,
осветление, пружини, аксесоари за пружинни машини аксесоари, пр
др.
5. Гаранцията заема мястото на всяка друга отговорност за неправилно YIJI.YI'''n'l

изпълнение на задълженията на Rioned.

mailto:info@rioned.com
http://www.rioned.com
http://www.greg.bg.com
n.bozhilova
Text Box
Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД



6. Когато Ф доставени машините/оборудването, по желание Rioned може да предостави на
купувача ~ЪKOBOДCTBa за потребителя и ако е необходимо посочената допълнителната
документация, на езика на държавата, в която е установен купувачът. Все пак, без да има
конкретно искане за това, информацията ще бъде предоставена в консултация с купувача
на холандски, английски, немски или френски език.
Rioned приема в тази връзка, че служителите на купувача владеят достатъчно добре най-
малко един от посочените по-горе езици, както и че купувачът ще инструктира своя
персонал д~ работи в съответствие с ръководството за потребителя.

7. Гаранционният срок започва на датата на фактурата.

ПРИЛОЖИМОСТ НА УСЛОВИЯТА НА METAALUNIE

• В допълнение на посочените по-горе гаранционни условия, УСЛОВИЯТА НА
I

METAALUNIE са приложими за настоящия договор, както е посочено в текста,
Iнапеча1ан на обратната страна.

• В случ;ай на противоречие между клаузите на настоящия договор и тези на
I

УСЛО~ИЯТ А НА METAALUNIE, във всички случаи предимство имат клаузите на
настоящия договор.

• Ако клауза на гаранционните условия трябва да бъде анулирана изцяло или частично,
настоящата клауза (или част от нея) се заменя от съответната клауза на УСЛОВИЯТА
НА мвгAALUNIE.

IУСЛОВИЯТА НА METAALUNIE, както са посочени в текста, напечатан на обратната страна, се
прилагат за всични оферти" поръчки, отправени до нас, както 11 за всички договори, сключени с нас.

~ ГP~"
I

~

\ .. " tг--""
Подписаният ЖаСrd~Н Кръ.· ~): epЪcTei!';'" !!ЗЪ оверявам верността на извършения от мен превод от

английски ези..,•....к на ..•..българс '~.~.'. ~ ~ ~ ~..' .o.~..~.&.~'документ: Гаранционни условия за машини/оборудване.Преводът се tстои ,~T 2 ст :i(.'" .. , \'Р"" l' "'. '.' ,1

Подпис: i ,1"~/"," ,,1 \. " '. ) j(jll
,,,,,, ,1[tJJ.IL, *", '

Жасмин КРъ6kе~ ~pъc ,ев ~,.~/
v
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R.ior B.V. / Rioned
Centaurusweg45

5015 те Tilburg, The Netherlands
т. +,31 13 54791 ОО
F. +31 13 547 91 04

info@rioned.com
www.rioned.com

WARRANTY TERMS FOR MACHINESIEOUIPMENT

1 The warranty period for new machines shall under по circumstances Ье longer than 12 months;
however 500 business hours at most. With the exception of сатега inspection systeгns and flue gas
equipment, for which the warranty period is 6 months at most. With respect to used machines with а
purchase value exceeding С 3,750 excl. VAT, а warranty period applies which shall under по
circumstances Ье longer than three months; however, 100 business hours at most. No warranty shall
Ье provided under the aforementioned purchase value, unless otherwise agreed.

2 The warranty entails - in accordance with the Metalunion Conditions - that Rioned warrants the
soundness and good operation of the machine/equipment delivered for the duration of the warranty
period.
This is under the assumption that the user has handled and maintained the machine/equipment
according to the user guide. The warranty for high pressure machines includes the costs of parts,
labour costs and travel/dispatch costs at and to the place of delivery (with delivery 'ех works', the
buyer must indicate the address where the machine will Ье for maintenance and service).
Spring machines must Ье delivered carriage paid to the workplace (Centaurusweg 45, Tilburg).

3 Claims оп the warranty of parts аво/ог materials supplied to Rioned Ьу third parties, such as, for
example, engines and pumps, соте under the warranty terms of the supplier in questibn. These terms
аге included in their entirety with the delivery of а machine ог piece of equipment, and сап also Ье
requested at any time.

4 No warranty will Ье provided for parts subject to wear and tear, such as high-pressure hoses, Ьа"
valves, (suction) sleeves, sprinkler nozzles, (pneumatic) tyres, lighting, springs, spring machine
accessories, сатега windows, etc.

5 The warranty shall take the place of any other liabllity for improper ог late performance of Rioned's
оЫigаtiопs.

6 When machines/equipment аге delivered, if desired, Rioned will provide the buyer with user guides
and if necessary the additional documentation specified, in the language of the country in which the
buyer is еstаЫishеd. However, without а specific request for this, the information will Ье provided in
consultation with the buyer in Dutch, English, German ог French.
Rioned assumes in this regard that the buyer's personnel have adequate command of at)ecfst oN~·0f
the aforementioned languages, and that the buyer will instruct its personnel to...w<;>tk in~aGC0raance
with the user guide. , i '

7 The warranty period shall start оп the invoice date.

APPLICABILITY OF METAALUNIE CONDITIONS

• In addition to the aforementioned warranty terms, the METAALUNIECONDIТI
this contract, as the read according to the text printed оп the reverse side.

• In the event of а conflict between the provisions of this contract and thos q!:'~•.-,
CONDIТIONS,the provisions of this contract shall prevail at а" times. t;::.:,··i

If а provision of the warranty terms should Ье totally ог partially nullified, this рГОЪV'''~\:::'I;'~''',''~"::·'(:"О-·rF-·-.-Ijj-§If(@_jt,5f
shall Ье replaced Ьу the relevant provision of the MEТAALUNIECONDIТIONS. "".,~:;;,-;-;;;~>'/

•

\l
\

The METAALUN/E CONDlT/ONS, as they read according to the text printed оп the reverse side, sha/l арр/у to а" quotat;on, "
given Ьу and orders p/aced with ив, and to а" contracts conc/uded with us. \

mailto:info@rioned.com
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