ДО
Демакс Холограми АД
ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. АБАГАР, номер 16
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“ Доставка на материали консумативи, както следва: полимерна основа за електронно
лъчева литография, проявител, електролит, никел, лепило топъл печат, метализирани
ПET фолиа, лак ”
(наименование на предмета на процедурата)

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 на материали консумативи, както следва: полимерна основа за електронно лъчева
литография, проявител, електролит, никел, лепило топъл печат, метализирани ПET фолиа,
лак”
(наименование на предмета на процедурата)

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
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
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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
Демакс Холограми АД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания
към
изпълнението
и
качеството на стоките / услугите /
строителството:
Полимерна основа за електронно лъчева
литография - 260бр
Стъклена хромирана плака с размери
(153х153х2.7) мм, покрита с полимерна основа
тип ЕРП с дебелина 500 нм за електронно лъчева
литография

Проявител - 130бр
Трикомпонентен проявител, състоящ се от
Изопропанол, МЕК и Бутил Ацетат
Електролит - 1200л
Концентриран
Никел
Сулфаматов
електролит /65%/ с много висока чистота за
индустриална галванопластика. Плътност
1.55 g/см³; киселинност - от 4,4 до 4.7 pH; Cu
- по-малко от 1 mg/l; Co - по-малко от 5 mg/l;
Fe - по-малко от 5 mg/l; Pb - по-малко от 1
mg/l; Zn - по-малко от 5 mg/l; Ca - по-малко
от 5 mg/l; Na- по-малко от 5 mg/l; Mg- помалко от 5 mg/l
Никел - 2400кг
Никелови активирани пелети с размер от 6
до 25 мм; чистота Никел - поне 99,93%, Сяра
- не повече от 0.03%
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Лепило топъл печат - 7900кг
Модифицирана полиамидна дисперсия за
топъл печат на водна основа с анти-блокинг
свойства. Процентно сухо вещество - около
34 %; типична температура на сушене - от
55°С до 170°С; плътност около 1.0 g/см³
Метализирани ПET фолиа - 55000кв.м
Базов холографски материал с висока
степен на сребърен гланц и висока
резолюция. Базата е 23 микронно
полиестерно фолио с нисък коефициент на
термично свиване, едностранно нанесен
холографски щамповащ слой, защитен от
надраскване. Температура на щамповане - от
190°С до 215°С; налягане на щамповане - от
700psi до 900psi; оптична плътност - 2.1 ± 0.1
O.D.
Лак - 2800кг
Акрилен полимер в суха форма. Температура на
встъкляване Tg - от 105°С до 110°С; Молекулна
маса - около 40 000 g/mol

Изисквания към гаранционната и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Не е приложимо
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Техническа документация с информация за
продукта
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Не е приложимо.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо
Други: Място на доставка

гр. София, бул. Цариградско шосе 117 А
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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

Обща цена в лева
без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

1
2
3
4

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: __________________________
( описва се)

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:
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от
2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);
5. 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);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с
Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на
подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.

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