Приложение № 1

ОФЕРТА

ДО
Сдружение
„ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“
адрес: гр. Бургас, 8000, бул. „Александър Батенберг“ № 8

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура
за определяне на изпълнител с предмет:
„Почистване на твърди отпадъци от крайбрежната част на морето в района на
община Несебър“
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за
изпълнител, ще сключим договор в нормативно-установения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ще ползваме 1 / няма да
ползваме ______________________ подизпълнители.
1 Ако кандидатът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, да се опише подробно вида и дела на тяхното
участие.

Проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на
Несебърския залив“, финансиран по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и
възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на
устойчивите риболовни дейности“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна ________________ (посочва се
срокът, определен от бенефициента в публичната покана).
ДАТА: _____________ г.

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

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
С ПРЕДМЕТ „Почистване на твърди отпадъци от крайбрежната част на морето в

района на община Несебър“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената
публична покана, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги
приемаме. С настоящото правим следните обвързващи предложения за изпълнение на
поръчката:
•

Заявяваме, че сме в състояние да изпълним възложените ни видове дейности
качествено, в обема и със съдържанието, съгласно законовите изисквания и
техническите спецификации и настоящото предложение.

•

Декларираме, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на горепосочената
поръчка, в това число с Техническата спецификация и всички документи,

Проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на
Несебърския залив“, финансиран по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и
възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на
устойчивите риболовни дейности“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

съставляващи неразделна част от договора, приемаме ги без възражения и ако бъдем
определени за изпълнител, ще сключим договор в законово установения срок и ще
изпълним

обекта

на

публичната

покана,

съгласно

Договора,

Техническата

спецификация и настоящото техническо предложение.
•

При изготвяне на офертата и при изпълнението, ако бъдем определени за изпълнител,
ще спазваме задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, равенство и недискриминация, закрила на заетостта и условията на труд, които
са в сила в страната и са приложими към естеството на изпълняваните дейности.

•

Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на
трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на наши
служители във връзка с изпълнението на договора, включително след изпълнението
му или при прекратяването му.

Неразделна част от това техническо предложение е:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на Възложителя.
Указания за изготвяне на Предложението за изпълнение на поръчката:
Участникът в свободен текст следва да опише своите виждания и подход за начина на
изпълнение на поръчката и постигане на резултатите от изпълнението, включени в нейния
обхват и според изискванията, заложени в Техническата спецификация.
Техническото предложение следва да съдържа информация за:
1. Подход за изпълнение на дейностите:
В тази част участникът следва да включи най-малко следното:
а) Описание на същността и предмета на поръчката, съгласно изискванията, заложени в
Техническата спецификация.
б) Описание на начина (методите) за изпълнението на поръчката и за постигане на
предвидените резултати, съгласно изискванията, заложени в Техническата спецификация.
в) Подход за изпълнение на дейностите, включително списък с експерти.
2. Организация и координация на изпълнението:
Проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на
Несебърския залив“, финансиран по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и
възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на
устойчивите риболовни дейности“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

В тази част участникът следва да включи най-малко следното:
а) Описание на заинтересованите страни от изпълнението на поръчката
б) Онагледяване на взаимовръзките между заинтересованите страни от изпълнението на
поръчката.
в) Предложение за механизъм за осъществяване на комуникация между заинтересованите
страни от изпълнението на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация.

* Техническо предложение на кандидат, което не отговаря на предварително определените
от Възложителя условия, се отстранява от участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

ДАТА: _____________ г.

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Почистване на твърди отпадъци от крайбрежната част на морето в района на
община Несебър“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената
обществена поръчка.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура,
общата цена на нашата оферта възлиза на:
Проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на
Несебърския залив“, финансиран по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и
възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на
устойчивите риболовни дейности“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)
Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)
!! (предложената цена не може да надвишава прогнозната лимитна стойност, определена
от Възложителя, която e 58 333,33 лв. /петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и
тридесет и три стотинки/ без ДДС или 70 000,00 лв. /седемдесет хиляди лева / с ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
•

В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи,
необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на
публичната покана.

•

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.

•

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за
изпълнители, да изпълним услугата съгласно сроковете и условията, залегнали в
договора.

•

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите,
залегнали в договора, като всички наши действия подлежат на проверка и
съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

•

В нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

•

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална
цена на труда.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
Проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на
Несебърския залив“, финансиран по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и
възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на
устойчивите риболовни дейности“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

1. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Постановление № 160 на Министерския съвет от
2016 г.- Приложение № 4;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление № 160 на Министерския съвет от
2016 г.- Приложение № 5;
3. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Постановление № 160 на Министерския съвет от
2016 г.- Приложение № 6 (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
4. Декларация по чл. 5, ал. 5 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.
– Приложение № 7 (когато се предвижда участието на подизпълнители);
5. Справка – декларация за специфичен оборот - Приложение № 8. Изискването за
специфичен оборот се доказва от кандидата със справка – декларация, подписана от
счетоводителя и лицето, представляващо по закон кандидата. Справката – декларация
трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три
приключили финансови години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден
или започнал дейността си, и годишни финансови отчети или еквивалентни документи
съгласно законодателството на държавата, в която е установен – сканирано копие,
заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”. Ако годишните
финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени,
комисията ще извърши справка в съответния регистър.
6. Списък на изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си,
включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро
изпълнение - Приложение № 9.
7. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата - Приложение
№ 10;
8. Списък на експертите, с които кандидатът ще разполага при изпълнение на договора
придружен

с

документи,

доказващи

квалификация

на

водолазите

–

документ/сертификат или еквивалент за водолазна дейност и Разрешително за
стопански риболов, съгласно чл.17 от Закона за рибарството и аквакултурите за
рибарите – Приложение № 11.
Проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на
Несебърския залив“, финансиран по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и
възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на
устойчивите риболовни дейности“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

9. Декларация за обединение/консорциум (Приложение № 12) (ако е приложимо).
В случай, че кандидатът е обединение, посочените документи по т.1 и т.2 се
подават от всеки от членовете на обединението. За обединения, които не са
юридически лица, следва да се представят/приложат към офертата Договор за
обединение,

съдържащ

информация

на

лицето,

което

ще

представлява

обединението, както и за разпределение на ангажиментите, предмет на
процедурата. В случай, че кандидатът–обединение не е вписан в регистър
БУЛСТАТ към момента на представяне на офертата си и бъде избран за
изпълнител, обединението следва да представи удостоверение за регистрация по
ЕИК при подписване на договор за изпълнение.

В случай, че офертата и/или документацията и/или приложенията към тях се
подписват от лице, различно от лицето/та с право да представляват кандидата, се
изисква Нотариално заверено пълномощно, в което задължително трябва да бъде
посочено оправомощаването на лицето да представя и подписва оферта/и от името
на законния представител на кандидата.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________
________________________________________
(име и фамилия)
________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на
Несебърския залив“, финансиран по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и
възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на
устойчивите риболовни дейности“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

