Техническо предложение образец
Наименование на Участника:
Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

Приложение № 3

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
„МБАЛ – Пловдив“ АД
бул. „България“ № 234
гр. Пловдив, 4003

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на универсална урологична лазерна система, съчетаваща
непрекъснат лазер за хирургия на меки тъкани и импулсен лазер за разбиване на
камъни за нуждите на „МБАЛ – Пловдив“ АД, гр. Пловдив“

от УЧАСТНИК: …………………………………………………………………. ЕИК………със
седалище
и
адрес
на
управление:……………………………………………………………………..,тел./факс:…………
……………………………………………………………………………………. представлявано от
…………………………………………………………………………………………………………
I. С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.
1. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.
2. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Предложеното от нас оборудване съответства на посочените технически
характеристики от спецификацията на Възложителя.
4. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички
документи,необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в
посочения срок от Възложителя.
II. Предлагаме да доставим апарата - предмет на поръчката, в срок до 60 календарни дни след
получаване на възлагателно писмо за монтаж, включително и въвеждане в експлоатация в
Клиниката по Урология на „МБАЛ – Пловдив“ АД, както и гаранционно сервизно
обслужване за срок не по-малък от 12 месеца, считано от датата на стартиране на
експлоатацията, което ще удостоверим със съответния документ.
1. Съгласни сме плащането на цената на оборудването да се извършва след
осигуряване на финансов ресурс от Министерството на здравеопазването, в срок до 60
календарни дни от датата на двустраното подписване на приемо-предавателен протокол, след
извършени пробни изпитания на въведената в експлоатация апаратура в Клиниката по
урология и след представяне на следните документи: а. Фактура - оригинал;б. Сертификат/и/
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за качество и съответствие на апаратурата издаден/и/от компетентни органи;в. Оригиналните
Гаранционни книжа от производителя на доставената апаратура; г. Утвърдени изпитвателни
протоколи на апаратурата, по следната банкова сметка на дружеството участник, а именно:
Банка ……...……..,
IBAN …….…...….,
BIC ……….……
2. Нашата оферта е със срок на валидност..........................месеца (срокът за валидност
на офертата не може да бъде по-малък от 4 месеца считано от крайната дата за подаване
на офертите).
3. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ще използваме подизпълнител/няма да
използваме подизпълнител. (невярното се зачертава)
4. Делът на участие на подизпълнителя ще възлиза на …………..на сто от общата
стойност, предложена за изпълнение на поръчката (попълва се при използването на
подизпълнител).
5. В случай, че нашата оферта бъде приета, ние ще представим в посоченото време
гаранция за изпълнение на договора в размер, съобразно изискванията в Документацията за
участие в процедурата.
7. Към техническото предложение представяме следните изискани от Възложителя
документи, а именно:
7.1. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77
от Закона за медицинските изделия.
7.2. Сертификат ISO 13485:2012 заверено от участника копие с превод на
български език или еквивалент.
7.3. Сертификат ISO 9001:2008 – заверено от участника копие, с обхват
доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еаквивалент.
7.4. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата
апаратура – заверено от участника копие с превод на български език.
7.5. ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран
орган – заверено копие с превод на български език или еквивалент.
7.6. Списък на сервизните инженери/технически лица (с посочване на имена и
заеманата длъжност), ангажирани със сер визното обслужване на апарата с приложени
автобиографии и сертификати, удостоверяващи професионалната квалификация.
7.7. Брошури /каталози/ от производителя, относно изделието, технически
спецификации, описващи предлаганата апаратура – заверено копие с превод на
български език.
7.8. Гаранция от производителя на апаратурата – документ, удостоверяващ
предлаганата от производителя гаранция – заверено от участника копие и превод на
български език.
7.9. Декларация, гарантираща изпълнението на поетите от участника
задължения за гаранционно обслужване.
7.10. Декларация, че при доставка на апаратурата, участникът определен за
изпълнител ще представи Сертификат /или друг удостоверителен документ/ от
производителя, че апаратурата не е демоапаратура, не е употребявана, не е рециклирана
и относно датата на която същата е напуснала завода на производителя.
7.11. Списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на
устройството /изключвайки основния състав на устройството/.
7.12. Декларация, от производителя за налични оригинални резервни части за
предлаганата апаратура за срок от 10 /десет/ години след изтичане на гаранционния
срок – заверено от участника копис е превод на български език.
7.13. Сертификат за калибриране на измервателните уреди, които ще се
използват при сервизната поддръжка на апаратурата – заверено от участника копие с
превод на български език.
8. Декларация от участника относно време за реакция при констатиране на повреди до
48 ч.
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9. Техническа спецификация на предлаганата апаратура:
** За доказване на съответствието на предлаганото оборудване, с техническите
показатели в Спецификацията на Възложителя, участникът следва да представи:
Техническа спецификация на предлаганата на универсална урологична лазерна
система, съчетаваща лазер за харургия на меки тъкани и импулсен лазер за разбиване на
камъни представена във вид на таблица с попълнени данни за спецификите на предлаганата
апаратура, а именно: наименование на предлаганото изделие и търговско наименование на
изделието от производителя, производителя/упълномощеният представител, единица
мярка, количество, гаранционен срок, характеристики посочени от възложителя в
Техническа спецификация и характеристики на предлагания от участника апарат, от което
се установява спазване на изискванията на Техническа спецификация.

Правно обвързващ подпис:
Дата
Наименование на кандидата
Име и фамилия
Длъжност
Подпис на упълномощеното лице

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________

Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на ................................
…………………………………………………………………………………………...
/попълва се в случай на упълномощаване/
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