
 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

Примерен образец ПМС 160 

 

 

          

 
 

 

ДО  

"ВИП професионално почистване" ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 

гр. София, бул." България" № 98, сграда 

"Астра", вх. А-В, ет. 5, офис 10Д  
(Адрес на бенефициента) 

 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

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:  

 

„Доставка на лични предпазни средства и работно облекло по проект BG05M9OP001-

1.008-1253-C02 „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд във "ВИП 

професионално почистване" ЕООД“ по процедура „Добри и безопасни условия на 

труд“ към ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“” 
(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. 
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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 предмета на 

поръчката от страна на 

бенефициента 

Колич

ество 

Бр./чи

фт 

Пълно описание на предмета 

на поръчката от страна на 

кандидата 

Количество 

Бр. 

 
Доставка на лични предпазни 

средства и работно облекло 
   

I. 
Специално работно облекло – 

лятно: 
   

1 

Панталон летен - Изработени от 

100 %  памук - 260гр./м2.  

основен цвят: червен, ганитурен: 

черен. 

Панталон с подсилени колене, 

ластик на талия гръб, гайки за 

колан, предни джобове с 

уширение, заден десен джоб с 

капак от гарнитурният плат, ляв 

страничен джоб с мехче и капак 

и десен инструментален джоб. 

Мехчетата, вход преден джоб и 

капачетата са от гарнитурен плат. 

Закопчаване с цип и копчета. 

Двойни лицеви украсителни 

шевове с цвета на гарнитурата по 

шлиц предница, чатал предница 

и гръб и за подсилването на 

коленете. Изделията да отговарят 

на EN 13688:2013 или 

еквивалент. 

Единица мярка: брой 

101   

2 

Куртка лятна- - 100% памук, 

260 гр/м², основен цвят: червен, 

ганитурен: черен. 

Лятна куртка със свалящи се 

ръкави с плетен маншет, покрито 

закопчаване, джоб за мобилен 

телефон, частично в страничните 

ластик на колана. Лицеви 

украсителни шевове в цвета на 

гарнитурният плат за прикачване 

на горни външни джобове с 

капак, по: пластрона, яката, 

щрифелката на рамото и колана в 

основата на якето. Два големи 

долни предни джоба, чийто вход 

е с лента от черния плат. 

Изделието да отговаря на 

стандарт EN ISO 13688:2013 или 

101   
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еквивалент. 

Единица мярка: брой 

3 

Тениска лятна - Изработени от 

100%  полар - 150гр./м2.  

Тениска с обло деколте. 

Раменните и вратна гръб са 

побити с бие на верижна, която 

се вижда от лицевата страна на 

блузата. Резервата на вратна 

предница е побита на широка 

покривна, така че шевовете са 

върху бието и предницата. 

Подгъв ръкави и основа 2 см на 

широка покривна. Изделията да 

отговарят на EN 13688:2013 или 

еквивалент. 

Единица мярка: брой 

101   

4 

Елек летен - Изработени от 100 

% памук. червен цвят. 

Елек с два предни джоба в шев и 

една филетка, закопчаващи се с 

цип.Торбите са побити върху 

предниците на триола с оплит 

отгоре и отдолу. На дърпачите на 

всички ципове е промушена 

връзка в цвят тон в тон са елека, 

завършващ с накрайник. Елека е 

с висока яка и се закопчава с цип 

до горе. По подгъва, ръкавните и 

равенните шевове е измината 

триола с оплит отгоре и отдолу. 

Изделията да отговарят на EN 

13688:2013 или еквивалент. 

Единица мярка: брой 

94   

5 

Шапка с козирка - Шапка от 5 

парчета, с козирка и закопчаване 

с пластмасов регулатор. В горния 

край на всяко парче да има 

бродирано "оченце". 

Единица мярка: брой 

94   

6 

Защитни обувки летни– обувка 

половинка категория О1. 

Лицевата част е изработена от 

тележка кожа с дебелина от 1.6-

1.8 мм. Ходилото е изработено от 

каучук, масло-киселинно 

устойчиво, противохлъзгащо, 

антистатично, със HRO защита за 

устойчивост до 300 градуса. 

Връзките минават през четири 

връзковода тип "дупчица" с 

метална кабса. Изделието да 

отговаря на EN 20347 или 

94   
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еквивалент. 

Единица мярка: чифт 

II. 
Специално работно облекло – 

зимно: 
   

7 

Панталон ватиран - Ватиран 

панталон със  светлоотразителен 

паспел, 100% памук 

хидрофобиран плат, 260 гр/м2, 

вата 120 гр. Основен цвят тъмно 

синьо с гарнитура кралско синьо- 

гарнитура долни джобове, капак 

заден джоб и малък 

инструментален джоб. Заден 

джоб с размери 16/17 см и 

правоъгълен капак с ширина 6 см 

и  светлоотразителен паспел. 

Светлоотразителен паспел при 

гарнитура долни предни 

джобове. Два едни върху друг 

инструментални джоба. Предно 

закопчаване с цип и копче. 

Двойни лицеви шевове по 

контура на външните джобове, 

чатал предница и гръб и 

страничните. Изделията да 

отговарят на EN 342 или 

еквивалент. 

Единица мярка: брой 

101   

8 

Ватирано многофункционално 

яке - 100% памук, основен цвят 

червен, гарнитура черна. 

Ватирано яке със сваляща се 

качулка, свалящи се ръкави с 

регулируеми маншети, лепени 

шевове, вътрешен джоб, 

светлоотразителен паспел, 

водоустойчивост 3000 мм и 

дишащо 3000 гр/ м2/ 24 ч. Два 

вертикални долни джоба в шев и 

два външни горни с капачета 

закопчаващи се с тик-так копче. 

Якето се закопчава с цип покрит 

с пластрон, фиксиращ се с 5 бр. 

тик-така. Светлоотразителен 

паспел от двете страни на 

гарнитурата на ръкава и 

раменната платка, както и под 

платка предница и от двете 

страни на среден детайл качулка.  

Изделието да отговаря на EN 342  

или еквивалент. 

Единица мярка: брой 

101   

9 Блуза с дълъг ръкав ватирана - 101   
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Състав 50% памук /50% 

полиестер, цвят: черен. 

Маншетите, бие вратна и 

основата са от щрик тон в тон с 

цвета на блузата. Лицеви шевове 

на 0.5 см побиващи резервата на 

маншетите, основа тяло и вратна 

извивка. Изделията да отговарят 

на EN 13688:2013 или 

еквивалент. 

Единица мярка: брой 

10 

Ватиран елек - Изработен от 

полиестер/памук. Ватиран 

хидрофобиран елек в черен цвят 

и с мулти функционални 

джобове. Закопчаването е с цип 

покрит с пластрон, който стига 

до поло яката. Ръкавните на 

хастара са с ластик за по-добра 

изолация. Джобовете са 

симетрични на двете предници: 

по 1 хоризонтални и 1 

вертикални с цип на всяка 

предница. Горни и долни външни 

джобчета с капачета и велкро. 

Елекът да отговаря на EN 

13688:2013 или еквивалент. 

Единица мярка: брой 

94   

11 

Шапка - 100 % ПАН. Плетена 

двойна шапка. Дълбочината й 

позволява да се обърне и 

образува "маншет" по цялата 

обиколка. Цвят черен. 

Единица мярка: брой 

94   

12 

Защитни обувки зимни - 

КАТЕГОРИЯ: О1 HRO SRC. 

Лицева част от телешка кожа 1,6-

1,8 мм. Ходилото е от каучук 

(гума), масло-киселинно 

устойчиво, противохлъзгащо, 

антистатично, HRO, устойчиво 

на +300°С. Връзката минава през 

4 реда метални връзковода тип 

"халка". Изделието да отговаря 

на EN 20345 или еквивалент. 

Единица мярка: чифт 

94   

III. Лични предпазни средства:    

13 

Защитна работна престилка 

/гумена/ - Предна престилка 

изработена от ПВЦ, в бял цвят.  

С текстилни връзки за врата и 

кръста. Изделието да отговаря на 

EN 420 или еквивалент. 

94   
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Единица мярка: брой 

14 

Защитни ръкавици 

/синтетичен латекс без пудра/- 

Домакински ръкавици от латекс, 

флокирани с дължина 30 см. 

Цвят: жълт. Изделието да 

отговаря на EN 420 или 

еквивалент. 

Единица мярка: чифт 

3384   

15 

Защитни ръкавици 

/водоустойчиви/- Плетени 

ръкавици от полиестерно трико, 

топени в нитрил, ластичен 

маншет. Ръкавиците са 

устойчиви на претриване, 

перфориране, срязване и 

раздиране. Изделието да 

отговаря на EN 420 или EN 388 

или еквивалент. 

Единица мярка: чифт 

94   

16 

Каска - Каска-полиетиленова. 

Защита срещу UV лъчи, 

антистатична. Устойчива на -

20°С до +50°С. 6 точково 

закрепване, мека околожка, 

ръчно регулиране. Тегло: 318 гр. 

Диелектрична: 1000 VAC.  

Изделието да отговаря на ЕN 397 

или EN 50365 или еквивалент. 

Единица мярка: брой 

94   

17 

Противопрахова лицева маска- 

Сгъваема защитна маска  с 

клапан FFP1 NR D. Външна 

щипка за нос. Eластични ленти. 

Изделието да отговаря на EN 

140:2001+А1:2009 или 

еквивалент. 

Единица мярка: брой 

94   

18 

Антирефлексни очила /очила 

за работа с видеодисплей/- 

Антирефлексни очила /очила за 

работа с видеодисплей/. Защитни 

очила за рабта с видеодисплей, 

които неутрализират вредните 

магнитни лъчения и намаляват 

умората в очите. 

Единица мярка: брой 

1   

IV Други изисквания    

 

Изисквания към гаранционен 

срок за специално работно 

облекло и ЛПС: 

Предложен гаранционен срок 

Участниците не могат да 
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предлагат гаранционен срок по-

малък от 6  (шест) календарни 

месеца, считано от датата на 

подписване на двустранен 

Приемо-предавателен протокол 

за доставки. 

 

Изисквания към гаранционен 

срок за скрити дефекти на 

доставяните специално 

работно облекло и ЛПС: 

Предложен гаранционен срок 

Участниците не могат да 

предлагат гаранционен срок за 

скрити дефекти по-малък от 6 

(шест) месеца. Предложеният 

срок за отстраняване на 

дефекти/замяна след 

подписването на констативен 

протокол не може да е по-

кратък от 1 час и по-дълъг от 

168 часа, считано от деня, 

следващ подписването на 

протокола от двете страни. 

   

 

Върху специалното работно 

облекло – зимно яке, тениска, 

куртка, блуза, ватиран елек, 

шапка – следва да бъдат 

изписани чрез щампа 

наименованието и логото на 

Бенефициента. Върху 

специалното работно облекло – 

елек летен – следва да бъдат 

изписани чрез бродерия 

наименованието и логото на 

Бенефициента. 

Личните предпазни средства и 

специалното работно облекло, 

там, където е приложимо, следва 

да са в съответствие с Единния 

наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020г. Изготвянето на 

визуализация съгласно Единния 

наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014-2020г. върху специалното 

работно облекло - зимно яке, 

тениска, куртка, блуза, ватиран 

елек, шапка - следва да бъде чрез 

щампа, а за елек летен – чрез 

бродерия. 
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2. Ценово предложение: 

 

№ 
Пълно описание на предмета на поръчката от 

страна на кандидата  

Количество 

Бр. 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Общо цена в 

лева без ДДС 

 ( 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)   

   

     

     

     

 Обща стойност  
 

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:  

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 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. 

 

3. Срок на доставка след получаване на заявка от Възложителя:......... 

4. Валидност на офертата:...........дни 

5. Начин на плащане:............ 

- Окончателно плащане - 100% (сто на сто) от стойността на договора, до 60 

(шестдесет) календарни дни след получаване от изпълнителя на данъчна фактура 

издадена на основание подписан от двете страни приемо-предавателен протокол за 

доставка  във "ВИП професионално почистване" ЕООД “, съответстваща изцяло на 

изискванията на Възложителя. 

6. 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 Декларация на кандидата 

8.2 Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години - в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. 
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8.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата: 

Списък на успешно изпълнени договори за  доставки еднакви или сходни* с предмета 

на поръчката, изпълнени през последните три години или от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът следва да съдържа име 

на клиент, вид на доставката, срок на изпълнение – оригинал.  

*Под предмет, сходен с предмета на поръчката, за която кандидата подава 

оферта, следва да се разбира доставка на специализирано работно облекли и/или 

лични предпазни средства или еквивалентно. 

8.4 Препоръки и/или приемо-предавателни протоколи от клиентите от точка 8.3. 

8.5 Копия на валидни сертификати за управление на качеството в съответствие с БДС EN 

ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, сертификат за система за управление на 

здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 и сертификат за 

управление на околната среда ISO 14001:2015 на името на участника, включващ в 

обхвата си „Производство или търговия с работни облекла и лични предпазни 

средства” или еквивалентни; 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 

 


