Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160

ДО
________________________
(Бенефициент- наименование)

________________________
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
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 № 01 от дата 13.02.2018, Ви представяме нашата оферта
за участие в избор на изпълнител с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН
ТРАНСПОРТ НА НАЕТИТЕ В КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ
БЪЛГАРИЯ АД ОТ И ДО РАБОТНОТО МЯСТО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
(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.

Пълно описание на предмета
на поръчката от страна на
кандидата

Количество
Бр.

( 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)
Минимални технически изисквания
съгласно ДБФП
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
ТРАНСПОРТНА СХЕМА
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
"ККХБКБ" АД, ГР. БАНКЯ
Брой лица, за които се извършва
превоз: 25 заети лица
Маршрут:
Начална точка: гр. София, ул. "Акад.
Дмитрий Лихачов" 29, ж.к. Обеля 2,
Междинна спирка: ж.к. "Обеля 2", бл. 279
(1 км.)- СУ за ученици с нарушено зрение
"Луи Браил", Бул. "Ломско Шосе" 171 (1,3
км.)-Метростанция Надежда (1,1км.) - ул.
"Опълченска" 25, Парк Св. Николай (3,6
км.) -3-то РПУ, бул."Тодор Александров"
175 (1.3 км.) -Метростанция Западен парк
(2,5 км.) - KFC Люлин, бул. Царица
Йоана, 68 (0,9 км.) - ж.к. Люлин,
Кооперативен пазар – кръстовище на бул.
Панчо Владигеров с бул. Р. Даскалов (1.3
км.) -бул."Райко Даскалов" 515 (0.45 км)9-то РПУ, ж.к."Люлин" 4, бл. 402 (0.6
км.)-ж.к."Люлин" 1, Мосю Бриколаж (1,8
км.) - ул. "Банско шосе" 2(0.7 км.)
Крайна точка: Завод на "ККХБК" АД, гр.
Банкя, бул. Стефан Стамболов 162 (5.9
км.) и обратно.
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Общо 22.45 км. в едната посока.
Превозът на работниците и служителите
се извършва на 5 курса/дневно през
седмицата (от понеделник до петък вкл.) и
на 4 курса/дневно през почивни дни и
събота и неделя.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
ТРАНСПОРТНА СХЕМА
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
"ККХБКБ" АД, С. МАРКОВО:
Брой лица, за които се извършва
превоз: 6 заети лица
Маршрут:
Начална точка: ул. "Цар Симеон"№66, гр.
Пловдив
Междинни спирки: ул. "Петър Николов"
№156, гр. Пловдив (1.4 км.) - ул.
"Съединение" №72, гр. Пловдив (0.8 км.) ул. "Съединение" №13, гр. Пловдив (0.7
км.) - ул. "Дъбрава" №6, гр. Пловдив (3.1
км.); ул. "Захаридово" №8, гр. Пловдив
(16.8 км);
Крайна точка: Завод на "ККХБК" АД, с.
Марково (2.1 км.) и обратно.
Общо 24.9 км. в една посока.
Превозът на работниците и служителите
се извършва всеки работен ден (от
понеделник до петък вкл.) - при 1 двоен
(отиване и връщане) курс/дневно за
редовната смяна: общо 10 курса
седмично.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:
МАРШРУТ 1: МЛАДОСТ
Брой лица, за които се извършва
превоз: 15 заети лица.
Маршрут:
Начална точка: ж.к."Младост 3", бл.342,
гр. София
Междинни спирки: София жк Младост 4
52 m от бл.442 вх.4 (1,28 км) - София жк
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Младост 3 бл.320 вх.3 (1.34 км.) - София
жк Младост 2 бл.261 (1.15 км.) - София
жк Младост 1 55 m от бл.31 (2.42 км.) София жк Дружба 1 бл.183 (ОМВ) (1,22
км.) - София жк Дружба 1 бл.117 (0.37
км.) - София Център бул. Сливница №263
(7.94 км.) - бул. Сливница №84
(сп.Оряхово) (3.06 км) – София жк
Захарна фабрика бл.72 (0.41 км) - София
жк Захарна фабрика бул. Сливница №128
(0.51 км) - София жк Люлин 10 бул.
Сливница №5 (0.45 км) - София жк
Люлин 9 бул. Сливница №41 (0.47 км) София кв. Модерно предградие – Ангро
(0.94 км) - София спирка Нестле (0.11 км)
Крайна точка: Завод на "ККХБК" АД, гр.
Костинброд (11,8 км.) и обратно.
Общо 33.53 км. в едната посока.
Превозът се извършва 3 пъти дневно по
един курс отиване и един курс връщане,
общо 6 курса на ден (по един курс
отиване и връщане за нощна, първа и
втора смяна).С оглед на организацията на
производствената дейност, Маршрут 1,
Маршрут 2 и Маршрут 3 се изпълняват 32
седмици от годината от понеделник до
петък вкл. (5 дни), а 20 седмици от
годината-превозът се организира от
понеделник до неделя вкл. - за 7 дни в
седмицата.
ОБОСОБЕНА ПЗОИЦИЯ 4:
МАРШРУТ 2: МУСАГЕНИЦА
Брой лица, за които се извършва
превоз: 26 заети лица
Маршрут:
Начална точка: гр. София,
ж.к."Мусагеница", болница София Мед.
Междинни спирки: бул. "Г.М.Димитров"
54 (650 м.)-Аптечна Лига (1,5км.)-Лукойл
(150 м.)-площад Велчова завера (2,5 км.)хотел Хемус (1 км.)-бул. "Черни връх"-ул.
"Сребърна"№ 14 (2,4 км.)-ул. "Луи
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Айер"№ 7 (2,7км.)-ул. "Костенски
водопад"№ 67 (900 м.)-бул. "Гоце Делчев"
№100 (1,2км.)-пазар Красно село, ул.
"Княгиня Клементина"№ 2 (1,1 км.)-ж.к.
"Овча купел 1" (Овча Купел 11, 2,5 км.)ж.к. "Овча купел 2" (200 м.)Крайна точка: Завод на "ККХБК" АД, гр.
Костинброд (20.917 км.) и обратно.
Общо 37.72 км. в едната посока.
Превозът се извършва 3 пъти дневно по
един курс отиване и един курс връщане,
общо 6 курса на ден (по един курс
отиване и връщане за нощна, първа и
втора смяна).С оглед на организацията на
производствената дейност, Маршрут 1,
Маршрут 2 и Маршрут 3 се изпълняват 32
седмици от годината от понеделник до
петък вкл. (5 дни), а 20 седмици от
годината-превозът се организира от
понеделник до неделя вкл. - за 7 дни в
седмицата.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5:
МАРШРУТ 3: ДРАГОМАН
Брой лица, за които се извършва
превоз: 28 заети лица
Маршрут:
Начална точка: гр. Костинброд, завод на
ККХБКБ;
Междинни спирки: гр. Костинброд, ул.
Момчил войвода 36, (1,9 км), гр.
Костинброд, ул. Момчил войвода 16 (0,35
км), гр. Костинброд, ул. Обединена 126 –
128 (1,7 км), гр. Костинброд, ул. Юрий
Гагарин 7 (0,75 км), гр. Костинброд, ул.
Юрий Гагарин 49 (0,6 км), с. Петърч, ул.
Петко войвода 2 (3,6 км), разклон с.
Опицвет (4,4 км), гр. Сливница, ул.
Климент Охридски (6,7 км), гр. Сливница,
ЖП спирка (0, 23 км), гр. Сливница,
пощата (0, 24 км), гр. Сливница, ул.
Георги Бенковски 7 (0, 19 км), гр.
Сливница, бул. Юрий Гагарин 12 (0, 21
км), гр. Сливница, ул. Иван Вазов 24 (0,
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17км), гр. Сливница, ЖП гара (0,8 км), гр.
Драгоман, парк (13,4 км), гр. Драгоман,
моста (1 км), гр. Драгоман, ЖП гара (1,1
км), гр. Драгоман, болницата (0,95км),
Крайна точка: гр. Драгоман, център
(0.8 км.) и обратно
Общо 39.09 км. в една посока.
Превозът се извършва 3 пъти дневно по
един курс отиване и един курс връщане,
общо 6 курса на ден (по един курс
отиване и връщане за нощна, първа и
втора смяна).С оглед на организацията на
производствената дейност, Маршрут 1,
Маршрут 2 и Маршрут 3 се изпълняват 32
седмици от годината от понеделник до
петък вкл. (5 дни), а 20 седмици от
годината-превозът се организира от
понеделник до неделя вкл. - за 7 дни в
седмицата.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6:
МАРШРУТ 4: МЛАДОСТ РЕДОВНА
СМЯНА
Брой лица, за които се извършва
превоз: 8 заети лица
Маршрут:
Начална точка: гр. София, ж.к. "Младост
3", бл.325
Междинни спирки: ж.к. "Младост 4",
бл.462 (1.43 км- ж.к. "Младост 3", бл.324
(0.55 км)София жк Стрелбище 89 m от бул.
България №45 (12.71 км) - София жк
Стрелбище 92 m от ул. Твърдишки
проход №25 (1.15 км) - София жк
Хиподрума бул. Акад. Иван Евстратиев
Гешов (2.69 км) - София жк Красна
поляна 2 бул. Възкресение №51 (2.85 км)София Складово-производствена зона Модерно предградие бул. Сливница №120
(5.55 км)
Крайна точка:Завод на "ККХБК" АД, гр.
Костинброд (11.93км.) и обратно.
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Общо 38,85 км. в посока.
Превозът на работниците и служителите
се извършва всеки работен ден (от
понеделник до петък вкл.) по 1 курс
отиване и 1 курс връщане - общо 2 курса
дневно.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7:
МАРШРУТ 5: ПЛИСКА РЕДОВНА
СМЯНА
Брой лица, за които се извършва
превоз:9 заети лица
Маршрут:
Начална точка: Гр. София, хотел Плиска,
бул. "Цариградско шосе" №87
Меджинни спирки: Румънско посолство
(1,6 км)-Подуяне (1,3 км.)-Герена (1,1
км.)-Сточна гара (2,7 км.)-бул.
"Сливница" и бул. "Хр.Ботев" (1,4 км.)Затвора и бул. "Сливница"(1,3 км.)Надежда кръгово(1,5 км.) -ул. "Хр.
Силянов" и "Ломско шосе"(2,5км.) бул."Ломско шосе" №171, Била Надежда
(600 м.). Крайна точка: Завод на "ККХБК"
АД, гр. Костинброд (14.67 км.) и обратно.
Общо 28.67 км. в посока.
Превозът на работниците и служителите
се извършва всеки работен ден (от
понеделник до петък вкл.) по 1 курс
отиване и 1 курс връщане - общо 2 курса
дневно.
Допълнителни технически
характеристики и изисквания
1. Предложените пътно-транспортни
средства (ПТС) са с категоризация 1
звезда (доказва се с валидно
удостоверение от АЕБТРИ)
2. Предложените ПТС са допълнително
оборудвани с водноотоплителна печка
(удостоверява се от декларация-списък на
предложените ПТС)
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3. Всяко едно от предложените ПТС
трябва да е произведено с предназначение
„превоз на пътници”(удостоверява се с
документ от производителя, че
предложените ПТС са произведени с
предназначение „превоз на пътници”)
4. Предложените ПТС са произведени
след 2008 г. (доказва се с копие от
регистрационния талон)
Допълнителни изисквания :
2. Ценово предложение:
№

Пълно описание на предмета на поръчката от
страна на кандидата
( 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)

Количество
Бр.

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена в
лева без ДДС

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/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в
съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.
www.eufunds.bg
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При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
Срок на изпълнение:.........
Валидност на офертата:...........
Начин на плащане:............
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 изреждат се всички приложения към оферта
8.2
8.3
3.
4.
5.
6.

ДАТА: _____________ г.

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