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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

          образец №3  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката 
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя  

по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: 

 

Доставка и монтаж на пет броя нови апарати за хемодиализа и пет броя нови кресла за 

хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца  

 

 Ви представям настоящото техническо предложение във връзка с обявената от Вас 

процедура. 

 

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за 

участие и проекто-договора в процедурата и ги приемаме без възражения. 

2. Заявяваме, че в случай че бъдем избрани за изпълнител на договора на обществената 

поръчка, ще доставим следните апарати за хемодиализа и кресла за 

хемодиализа:........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

(подробно описание на техническите параметри) 

 

3. Оферираната апаратура е нова, нерециклирана и неупотребявана. 

4. Предлагаме да доставим и монтираме и инсталираме оферираната апаратура – до 90 

календарни дни след подаване на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под формата 

на писмена заявка, факс или ел. поща. Ще предоставим цялата необходима 

документация на апаратурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ще обучим персонала на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с апаратурата – до 10 календарни дни след приемо 

предавателния протокол за пускане в действие. 

5. Предлагаме гаранционен срок и гаранционно обслужване за фабрични/ 

производствени дефекти на апаратурата ...... (...................) месеца, считано от датата на 

подписване на протокол за пускане в действие (предложеният от участника срок не 

може да бъде по-кратък от 24 месеца),  при максимално време за реакция - пристигане 

на сервизен екип до 24 часа от съобщаване на проблема с писмена заявка, факс или ел. 

поща 

6. Ще осигуряваме оригинални резервни части за апаратурата в срок не по-малко от 10 

години след изтичане на гаранционния срок. 

Срок за отремонтиране на апаратурата – задължаваме се да отстраним настъпила повреда 

в срок от 72 часа или по-кратък при складова наличност на съответната резервна част и до 

20 работни дни при необходимост от поръчка на резервната част, считано от датата на 

констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в 

съответния срок, която е възникнала в рамките на гаранционния срок, ще заменим 

безвъзмездно със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негодните за последваща употреба 
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дефектирали части, като гаранционният срок на медицинското оборудване, в процес на 

поправяне, ще бъде удължена със срока през който е траело отстраняването на повредата. 

7. Декларира, че разполагаме с и ще представим при подписване на договора: 

-  Декларация за съответствие с Директива 93/42 ЕЕС издадена от производителя на 

медицинското изделие или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и в 

легализиран превод на български език или еквивалентно; 

- ЕС сертификат за съответствие на апаратурата, издаден от нотифициран орган - в 

официален превод на български език или еквивалентно; 

- Документ за оторизация (оторизационно писмо, договор и пр.) от производителя или от 

ексклузивен или официален представител, удостоверяващ права за представителство и 

търговия, когато доставчикът на апаратурата не е производител (заверено от участника 

копие)  

 

8. Към настоящото предложение прилагаме: 

....................................................................................................................................  

 (каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати или друга 

документация с цел сравняване на характеристиките на апаратурата с изискванията на 

възложителя.) 

9. Други по преценка на участника: 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

 

     ........................ 

           дата 

 .......................................... 

                                       Подпис на лицето (и печат)  

Име и фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


