Сдружение “Спорт за теб и мен – спортен
клуб по кану-каяк,бокс и силов трибой“
Гр. Кула 3800, ул. Арда № 8
Тел: 0888 152 905
e-mail: sport_kayak@abv.bg

Programme: Interreg V-A Romania Bulgaria
Priority Axis: 2 – “A green region”
Project title: “RowAdventure”
Project title: “RowAdventure”
Project acronym: “RowAdventure”
Project code eMS: ROBG 272

Приложение 2 към Публична покана 3 от 11.01.2019г.
ДО
________________________
(Бенефициент- наименование)

________________________
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

За участие в процедура “Избор на изпълнител с публична покана” с предмет
”Доставка на екипировка за водни спортове и моторна лодка с ремарке“
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 №3 от дата 11.01.2019г., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
”Доставка на екипировка за водни спортове и моторна лодка с ремарке“
(наименование на предмета на процедурата)

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:
№

Пълно описание на
Количество
предмета на поръчката от
Бр.
страна на бенефициента

Пълно описание на
предмета на поръчката от
страна на кандидата

Количество
Бр.
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2. Ценово предложение:
№
1.

Пълно описание на предмета на поръчката
от страна на кандидата
1.Каяк – туристически - едноместен
(advanced) – напълно оборудван
- туристически (advanced):
- брой места: 1
- ергономична седалка
- отделения за съхранение на багаж
- удобство (foot rest)
- гребло за каяк 1 бр.
2.Каяк за начинаещи (beginner) едноместен – напълно оборудван (sit on
top):
- тип каяк: sit on top
- брой места: 1
- гребло за каяк 1 бр.
- дръжки за транспортиране
- място за почивка на краката
3.Каяк – туристически - двуместен
(advanced) – напълно оборудван:
- туристически (advanced)
- брой места: 2
- ергономични седалки
- отделения за съхранение на багаж
- удобство (foot rest)
- гребло за каяк – 2бр.
4.Каяк за начинаещи (beginner) - двуместен
– напълно оборудван (sit on top):
- тип каяк: sit on top
- брой места: 2
- гребло за каяк – 2 броя
- дръжки за транспортиране
- място за почивка на краката

Количество
Бр.

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена
в лева без
ДДС
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5

5

5
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5.Кану – двуместно – напълно оборудвани:
- тип лодка - кану
- брой места: 2
- минимален капацитет на товаримост: 200
кг.
- гребла за кану – 2бр.
6. Кану – четириместно – напълно
оборудвани:
- тип лодка - кану
- брой места: 4
- минимален капацитет на товаримост: 400
кг.
- гребла за кану – 4бр.
7. Адаптирана лодка за хора с увреждания
(advanced):
- Адаптиран дизайн на лодката,
предназначен за хора с увреждания
- Гребла за лодка за хора с увреждания – 1
бр.
8. Адаптирана лодка за хора с увреждания
(beginner):
- Адаптиран дизайн на лодката,
предназначен за хора с увреждания
- Гребла за лодка за хора с увреждания – 4
бр.
9. Спасителна и техническа екипировка за
водни спортове – комплект:
- спасителни жилетки (размер L/XL) - 30
броя
- светлодиоден челник за глава с лед
крушки - 5 броя
- въже от полиестер с минимален диаметър
10мм. и минимална дължина 20м. - 5 броя
- уоки токи станция с минимален обхват
4км.- 2 броя
- медицински комплект за оказване на
първа помощ - 5 броя
2. Моторна лодка:
• Обща дължина: 5.00m
• Дължина на корпуса 4.80m
• Височина на лодката: 1.75m
• Товароносимост: 570 kg
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Корпус: V-образен
Материал на корпуса: стъклопласт
Цвят на корпуса: бял
Минимален брой на пасажери: 5
Минимална мощност на двигател: 80 HP
Кормилно управление - ДА
Стълба - ДА
Котвен рудан - ДА
Навигационни светлини - ДА
Котвено отделение – ДА
Багажно отделение - ДА
Пилотска седалка - ДА
Задна седалка - ДА
Пилотска кабина - ДА
Платформа за плуване - ДА
Индикатор за гориво - ДА
Вграден резервоар от минимум 90 литра
Скоростомер – ДА
Тахометър - ДА
12V преходник - ДА
Пилон за водни ски
Комплект възглавници за цялата лодка
Маса за носа (в предната част на
лодката)
• Комплект възглавници за носа (в
предната част на лодката)
• Стерео озвучение
• Покривало
• Гаранция – минимум 2 години
Двигател:
• Минимална мощност 80 конски сили;
• Тип – извънбордови
• Четиритактов
• Снабден с акумулаторна батерия от мин.
1000 CCA, тип AGM или еквивалент.
• Гаранция на двигателя – минимум 3
години
Ремарке:
• Товароносимост - минимум 1300кг.
• Собствени спирачки
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Максимална скорост – минимум до
120км.час.
Лебедка.
Обща стойност без ДДС:
Стойност на ДДС:
Обща стойност с 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, общата цена на нашата оферта възлиза на:
Обособена позиция 1:
„Доставка на екипировка за водни спортове“
Цифром:__________________ лв. без ДДС

Словом:__________________________________
Цифром:__________________ лв. с ДДС

Словом:__________________________________
Обособена позиция 2:
„Доставка на моторна лодка с ремарке“
Цифром:__________________ лв. без ДДС

Словом:__________________________________
Цифром:__________________ лв. с 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 цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на
офертата.
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При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи,
важи сумата, написана с думи.
3. Срок на изпълнение:
Не по-дълъг от 30 дни, започващ да тече от датата на подписване на договор по
настоящата публична покана.
4. Начин на плащане:
Плащанията по изпълнение на договора се извършват по банков път от страна на
Бенефициента по банковата сметка на Изпълнителя в лева, както следва:
Еднократно плащане в размер на 100% от стойността на сключения договор,
платимо в срок до 90 (деветдесет) календарни дни от изпълнението на доставката
при следните условия:
- Подписване на приемо-предавателен протокол и прилежащата към него
техническа и експлоатационна документация;
- Издаване на фактура от страна на изпрания Изпълнител.
Забележка: Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български
език, в съответствие със Закона за счетоводството. В издаваните от
изпълнителите фактури във връзка с изпълнението на настоящия договор
следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект “RowAdventure”, с
дог. №92988/13.08.2018г. и с код на проекта ROBG 272, финансиран по
Програмата Interreg V-A Румъния-България
5. Други исиквания и условия:
5.1.
Срок на валидност на офертите:
Не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече от деня,
следващ деня на крайния срок за получаване на офертите. Следва да се има
предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите
са обвързани с условията на представените от тях оферти. (посочват се други
изисквания и условия, които са изисквани от възложителя).
6. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да
ползваме

Ако кандидатът реши да ползва подизпълнители да вземе под внимание
документите посочени, като изискване при такъв случай в Раздел V от настоящата
публична покана.
7. Приложения към офертата:
- Кандиатът да вземе под внимание Раздел V от настоящата публична покана и
списъка с документи, който следва да съдържат офертите за участие;
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
_________________________________________
(име и фамилия)

_________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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