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ДО  

«ГАЛЕН – Н» ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 

гр. София, ул. «Твърдишки проход» № 

23, ет. 1, ап. 4 
(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:  

Обособена позиция 1: Разпрашителна сушилня - 1 бр.  

Обособена позиция 2: Роторна мелница - 1 бр.  

Обособена позиция 3: Двуканален газов хроматограф - 1 бр. 

Обособена позиция 4: Сушилня с принудителна конвекция - 1 бр.   

Обособена позиция 5: Вакуум изпарител - 1 бр.” 
 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:  

Обособена позиция 3: Двуканален газов хроматограф – 1 бр.” 

 

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 нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 
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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 до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

„ГАЛЕН – Н“ ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 

стоките / услугите / строителството: 

 

Доставеното оборудване, следва да 

съответства на предвидените в Техническата 

спецификация задължителни минимални 

технически и функционални характеристики на 

оборудването. 

 

1. ДВУКАНАЛЕН ГАЗОВ 

ХРОМАТОГРАФ – 1 брой 

 

1. Газов хроматограф с пълен електронен 

контрол на газовите потоци на детекторите и 

инжекторите, автоматична колонна 

компенсация, набор инструменти. 
- Капилярен сплит/сплитлес инжектор с пълен 

електронен (цифров) контрол  на газовите 

потоци. 
- Пламъчно – йонизационен детектор с пълен 

електронен контрол на всички газови потоци. 

 
2. Хедспейс с вградена клавиатура и дисплей за 

въвеждане на методи, параметри и тестове; 

Пълен електронен контрол на газовите потоци. 

Капацитет: Барабан за 12 шишета с проби. Пещ 

с 1 позиция за шишета с проби и оптимизирано 

застъпване на константното време на нагряване. 
3. Програмен продукт за пълен контрол на 

газово-хроматографска система; събиране, 

съхранение, обработка и архивиране на данните 

от анализа; редактиране и отпечатване на 

отчети; широк спектър от автоматични 

калибровки и запис; записване на сигналите и 

спектрите в реално време. Съдържа компютър с 

минимални характеристики: мин. 2-ядрен 

  

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG16RFOP002-2.001-1020-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „ГАЛЕН-Н“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

3 

3 

процесор, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD/CD-

RW, LAN, операционна система; 20” TFT 

цветен монитор; лазерен принтер; LAN кабел  

 

В случай че е приложимо, кандидатите 

следва за посочат допълнителни технически 

и функционални характеристики, които ще 

се оценят (описани в Методиката за оценка): 

 

1. ХРОМАТОГРАФСКА ПЕЩ: 

-  Скорост на нагрюване 

- Охлаждане от 450°C до 50°C 

 

2. КАПИЛЯРЕН СПЛИТ/СПЛИТЛЕС 

ИНЖЕКТОР 

- Максимална работна температура 

 

3. КОНТРОЛ НА ПОТОКА 

- Брой стъпки за промяна на 

налягането 

- Възпроизводимост на времената на 

задържане 

- Възпроизводимост по площи 

 

4. ЪПГРЕЙД И КОНСУМАТИВИ 

- Възможност за монтиране на  

температурно-контролирани инжектори към 

хроматографа; 

 

- Възможност за монтиране на 

температурно-контролирани детектори към 

хроматографа; 

 

- Доставка на масспектрометричен 

детектор с единичен квадрупол за гааова 

хроматография и нагреваем йонизационен 

източник с електронно отблъскване (EI) с 

инструментална граница на откриване (IDL) 

≤ 24 fg в режим SIM за осем повторения 100 fg 

OFN (m/z 272,) и чувствителност в режим 

SCAN за 1pg OFN (m/z 272) с S/N ≥ 600:1, 

снабден с турбомолекулярна помпа и софтуер 

за управление и обработка на данните на 

масспектрометъра, библиотека; 

 

- Хроматографска капилярна колона 

5MS с фаза (5%-phenyl)-methylpolysiloxane 

или еквивалетна с дължина 60 m х 0.25 mm 

вътрешен диаметър х 0,25 µm дебелина на 

филма; 

 

- Хроматографска капилярна колона с 

фаза diphenyl/dimethyl polysiloxane phase или 

еквивалетна с дължина 30 m х 0.25 mm 
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вътрешен диаметър х 1,00 µm дебелина на 

филма; 

 

- Валидиране на цялата система 

(IQ/OQ) и предоставяне на документация. 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

1. Време за реакция при проблем.  

Кандидатите следва да представят в своето  

техническо предложение информация за  

времето за реакция в часове, в рамките на  

което, считано от момента на подаване на  

сигнал от страна на Бенефициента за  

наличие на проблем с функционирането/ 

работата на активите - обекти на настоящата 

процедура, Кандидатът се задължава да 

предприеме необходимите действия по 

идентифициране на проблема.  

 

2. Време за отстраняване на повредата  

Кандидатите следва да представят в своето  

техническо предложение информация за  

времето за отстраняване на идентифициран  

проблем при работата/функционирането на  

активите – обекти на настоящата процедура.  

Времето за отстраняване на идентифициран  

проблем следва да бъде посочено в дни.  
 

3. Гаранционен срок.  

Участниците следва да предложат в своята 

оферта гаранционен срок в календарни  

месеци. Гаранционният срок започва да тече 

от датата на подписване приемо-

предавателен протокол за изпълнение 

предмета на процедурата. Минималният 

гаранционен срок е не по-кратък от 12 

месеца. Участник предложил по-кратък от 

този срок ще бъде дисквалифициран.  
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  
 

Всички активи трябва да бъдат доставени с 

техническа документация на български език 

в един оригинал и на електронен носител. 

Електронни версии са приемливи като 

допълнение, към хартиен носител. 
 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 
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продукти (ако е приложимо). 

 

Неприложимо
 

 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 
 

Доставчикът се задължава да предостави 

обучение на персонала на доставеното 

оборудване. В предлаганата цена не се 

включва стойността на обучението – същото 

е за сметка на изпълнителя. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

 
Доставчикът се задължава да извърши 

всички допълнителни дейности, свързани с 

транспорта, монтажa и въвеждането в 

експлоатация на активите. Въвеждането в 

експлоатация на активите по обособената 

позиция включва инсталиране, внедряване, 

тестване и обучение на персонала за работа с 

актива.  

 

Място на доставка:  с. Зелениково, общ. 

Брезово, обл. Пловдив. Производствена 

база на „Гален-Н“ ЕООД 

  

Други: Неприложимо
 

 

  

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 

вид и обхват, както следва: 

 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№ Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 

на периодични доставки) 

1 ДВУКАНАЛЕН ГАЗОВ 

ХРОМАТОГРАФ 
1 брой   
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За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  

- Първо плащане – 90% от стойността на договора, до 10 дни след получаване от 

купувача на данъчната фактура за частично изпълнение на договора (преди 

експедиция на доставката от завода-производител), издадена от доставчика. 

- Окончателно плащане - 10% от стойността на договора, до 10 дни след получаване от 

купувача на данъчна фактура издадена от доставчика на основание подписан от двете 

страни приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация. 

 

При разминаване 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. 

 

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

сумата, написана с думи. 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи 

(ненужните се изтриват): 
 
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.  – при подаване на оферти; 

3. В случай, че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица – заверено 

копие на договора за създаване на обединението или друг документ, подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващия. 

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват): Не е 

приложимо 

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):  

Не е приложимо 
6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

7. Документи по т. 1, 2 ,3, 4 и 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 
Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда 

участието на подизпълнители); 

8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие - Неприложимо; 

 

 

 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

http://www.eufunds.bg/
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

 

http://www.eufunds.bg/

