Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160

ДО
«Мегапорт» ЕООД
гр. Велико Търново 5000
ул. Никола Габровски №102

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление №
160 на Министерския съвет от 2016 г.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
“ Осигуряване на организиран транспорт за работници от „Мегапорт” ЕООД до и от
работното място”,
Обособена позиция:...
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените
от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента
както следва:
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№
1

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на бенефициента
Обособена позиция 1: Осигуряване на
организиран транспорт от гр. Горна
Оряховица до работното място и
обратно

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на кандидата

График и маршрут:
Период: 12 месеца, предвиждан среден
брой курсове на месец - 48
Предвиждан брой превозвани: 6
работещи в една смяна
Брой курсове на денонощие: 2
Направление: гр. Г. Оряховица
Един курс, съгласно предвидената
организация , включва две посоки –
отиване: превозното средство тръгва от
В. Търново, стига до населеното място
по съответното направление, взима
лицата и ги вози до завода; и връщане:
превозното средство тръгва от В.
Търново, стига до населеното място по
съответното направление, оставя лицата
и се връща обратно във В. Търново.
Дължината на курса (общо в двете
посоки) не трябва да надвишава 70 км.
Транспортът по направлението ще се
извършва в работни дни и в съответните
часове, съгласно работния график на
"Мегапорт"
ЕООД.
Часовете
на
тръгване за всяко направление зависят
от обслужваните смени (виж таблица 2
от
Техническата
спецификация,
приложение към настоящата публична
покана). Графиците за работа по смени
в съответните месеци за всяко
направление ще бъдат своевременно
предоставяни на Изпълнителя.
МПС:
Изпълнителят следва да осигури МПС,
което е климатизирано през лятото и
www.eufunds.bg
2
Проект № BG05M9OP001-1.008-1650-С01 “Подобряване на работната среда в „Мегапорт” ЕООД”,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Оферта_транспорт_051017

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160

отоплено през зимата с необходимия
капацитет за превозване на посочения
брой лица.
Други:
Изпълнителят следва да извърши
услугата при спазване на приложимата
нормативна уредба
- Закон за
автомобилните превози и Наредба № 33
от 3 ноември 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на
територията на Република България
2

Обособена позиция 2: Осигуряване на
организиран транспорт от с. Ресен до
работното място и обратно
График и маршрут:
Период: 12 месеца, предвиждан среден
брой курсове на месец - 96
Предвиждан брой превозвани: 19
работещи в две смени
Брой курсове на денонощие: 4
Направление: с. Ресен
Един курс, съгласно предвидената
организация , включва две посоки –
отиване: превозното средство тръгва от
В. Търново, стига до населеното място
по съответното направление, взима
лицата и ги вози до завода; и връщане:
превозното средство тръгва от В.
Търново, стига до населеното място по
съответното направление, оставя лицата
и се връща обратно във В. Търново.
Дължината на курса (общо в двете
посоки) не трябва да надвишава 50 км.
Транспортът по направлението ще се
извършва в работни дни и в съответните
часове, съгласно работния график на
"Мегапорт"
ЕООД.
Часовете
на
тръгване за всяко направление зависят
от обслужваните смени (виж таблица 2
от
Техническата
спецификация,
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приложение към настоящата публична
покана). Графиците за работа по смени
в съответните месеци за всяко
направление ще бъдат своевременно
предоставяни на Изпълнителя.
МПС:
Изпълнителят следва да осигури МПС,
което е климатизирано през лятото и
отоплено през зимата с необходимия
капацитет за превозване на посочения
брой лица.
Други:
Изпълнителят следва да извърши
услугата при спазване на приложимата
нормативна уредба
- Закон за
автомобилните превози и Наредба № 33
от 3 ноември 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на
територията на Република България
3

Обособена позиция 3: Осигуряване на
организиран транспорт от гр. Дебелец
до работното място и обратно
График и маршрут:
Период: 12 месеца, предвиждан среден
брой курсове на месец - 48
Предвиждан брой превозвани: 16
работещи в една смяна
Брой курсове на денонощие: 2
Направление: гр. Дебелец
Един курс, съгласно предвидената
организация , включва две посоки –
отиване: превозното средство тръгва от
В. Търново, стига до населеното място
по съответното направление, взима
лицата и ги вози до завода; и връщане:
превозното средство тръгва от В.
Търново, стига до населеното място по
съответното направление, оставя лицата
и се връща обратно във В. Търново.
Дължината на курса (общо в двете
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посоки) не трябва да надвишава 20 км.
Транспортът по направлението ще се
извършва в работни дни и в съответните
часове, съгласно работния график на
"Мегапорт"
ЕООД.
Часовете
на
тръгване за всяко направление зависят
от обслужваните смени (виж таблица 2
от
Техническата
спецификация,
приложение към настоящата публична
покана). Графиците за работа по смени
в съответните месеци за всяко
направление ще бъдат своевременно
предоставяни на Изпълнителя.
МПС:
Изпълнителят следва да осигури МПС,
което е климатизирано през лятото и
отоплено през зимата с необходимия
капацитет за превозване на посочения
брой лица.
Други:
Изпълнителят следва да извърши
услугата при спазване на приложимата
нормативна уредба
- Закон за
автомобилните превози и Наредба № 33
от 3 ноември 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на
територията на Република България
4

Обособена позиция 4: Осигуряване на
организиран транспорт от гр.
Златарица до работното място и
обратно
График и маршрут:
Период: 12 месеца, предвиждан среден
брой курсове на месец - 48
Предвиждан брой превозвани: 11
работещи в една смяна
Брой курсове на денонощие: 2
Направление: гр. Златарица
Един курс, съгласно предвидената
организация , включва две посоки –
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отиване: превозното средство тръгва от
В. Търново, стига до населеното място
по съответното направление, взима
лицата и ги вози до завода; и връщане:
превозното средство тръгва от В.
Търново, стига до населеното място по
съответното направление, оставя лицата
и се връща обратно във В. Търново.
Дължината на курса (общо в двете
посоки) не трябва да надвишава 70 км.
Транспортът по направлението ще се
извършва в работни дни и в съответните
часове, съгласно работния график на
"Мегапорт"
ЕООД.
Часовете
на
тръгване за всяко направление зависят
от обслужваните смени (виж таблица 2
от
Техническата
спецификация,
приложение към настоящата публична
покана). Графиците за работа по смени
в съответните месеци за всяко
направление ще бъдат своевременно
предоставяни на Изпълнителя.
МПС:
Изпълнителят следва да осигури МПС,
което е климатизирано през лятото и
отоплено през зимата с необходимия
капацитет за превозване на посочения
брой лица.

5

Други:
Изпълнителят следва да извърши
услугата при спазване на приложимата
нормативна уредба - Закон за
автомобилните превози и Наредба № 33
от 3 ноември 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на
територията на Република България
Обособена позиция 5: Осигуряване на
организиран транспорт от гр. Елена
до работното място и обратно
График и маршрут:
Период: 12 месеца, предвиждан среден
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брой курсове на месец - 48
Предвиждан брой превозвани: 10
работещи в една смяна
Брой курсове в денонощие: 2
Направление: гр. Елена
Един курс, съгласно предвидената
организация , включва две посоки –
отиване: превозното средство тръгва от
В. Търново, стига до населеното място
по съответното направление, взима
лицата и ги вози до завода; и връщане:
превозното средство тръгва от В.
Търново, стига до населеното място по
съответното направление, оставя лицата
и се връща обратно във В. Търново.
Дължината на курса (общо в двете
посоки) не трябва да надвишава 100 км.
Транспортът по направлението ще се
извършва в работни дни и в съответните
часове, съгласно работния график на
"Мегапорт"
ЕООД.
Часовете
на
тръгване за всяко направление зависят
от обслужваните смени (виж таблица 2
от
Техническата
спецификация,
приложение към настоящата публична
покана). Графиците за работа по смени
в съответните месеци за всяко
направление ще бъдат своевременно
предоставяни на Изпълнителя.
МПС:
Изпълнителят следва да осигури МПС,
което е климатизирано през лятото и
отоплено през зимата с необходимия
капацитет за превозване на посочения
брой лица.
Други:
Изпълнителят следва да извърши
услугата при спазване на приложимата
нормативна уредба
- Закон за
автомобилните превози и Наредба № 33
от 3 ноември 1999 г. за обществен
www.eufunds.bg
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превоз на пътници и товари
територията на Република България
6

на

Обособена позиция 6: Осигуряване на
организиран транспорт от гр. Полски
Тръмбеш до работното място и
обратно
График и маршрут:
Период: 12 месеца, предвиждан среден
брой курсове на месец - 48
Предвиждан брой превозвани: 10
работещи в една смяна
Брой курсове в денонощие: 2
Направление: гр. Полски Тръмбеш
Един курс, съгласно предвидената
организация , включва две посоки –
отиване: превозното средство тръгва от
В. Търново, стига до населеното място
по съответното направление, взима
лицата и ги вози до завода; и връщане:
превозното средство тръгва от В.
Търново, стига до населеното място по
съответното направление, оставя лицата
и се връща обратно във В. Търново.
Дължината на курса (общо в двете
посоки) не трябва да надвишава 78 км.
Транспортът по направлението ще се
извършва в работни дни и в съответните
часове, съгласно работния график на
"Мегапорт"
ЕООД.
Часовете
на
тръгване за всяко направление зависят
от обслужваните смени (виж таблица 2
от
Техническата
спецификация,
приложение към настоящата публична
покана). Графиците за работа по смени
в съответните месеци за всяко
направление ще бъдат своевременно
предоставяни на Изпълнителя.
МПС:
Изпълнителят следва да осигури МПС,
което е климатизирано през лятото и
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отоплено през зимата с необходимия
капацитет за превозване на посочения
брой лица.
Други:
Изпълнителят следва да извърши
услугата при спазване на приложимата
нормативна уредба
- Закон за
автомобилните превози и Наредба № 33
от 3 ноември 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на
територията на Република България

2. Ценово предложение:
№

Пълно описание на предмета на поръчката от страна
на кандидата
( посочва се пълно описание на артикулите който се
предлагат за доставката/ пълно описание и всички
изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР
или КСС в случай на строително ремонтни работи)

Единична цена на изминат
километър в лева без ДДС

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и
обхват.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в
пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, единичната цена на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ лв. без ДДС

Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в
съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата. - Неприложимо
www.eufunds.bg
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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
Срок на изпълнение:.........
Валидност на офертата:...........
Начин на плащане:............
Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са
изисквани от възложителя)
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата
8.1 изреждат се всички приложения към оферта
8.2
3.
4.
5.
6.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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