Образец № 1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО
КЗЛД
ГР . СОФИЯ,
БУЛ. “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2

Уважаеми дами и господа,
След запознаване с документацията за участие в поръчка по реда на гл. 8а от ЗОП с предмет “Доставка и монтаж на 51 броя
климатици”.
Ние: от……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/изписва се името на Участника/
………………………………..
......………………... ……
.....................................
/номер по съдебния регистър/
/ЕИК / БУЛСТАТ/
/№ по ДДС/
…………………………………………………………………………………………………………………………
/адрес по регистрация/
След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта предлагаме да изпълним
поръчката при следните условия:

Общи технически изисквания към климатиците:
1.
Предлаганата техника притежава СЕ-mark.
2.
Предлаганата техника е нова и неупотребявана и присъства в актуалната производствена листа на производителя към
датата на подаване на офертата.

3.
Предлаганата техника ще е съпроводена с документация на български език.
Линк към официалния WEB сайт на производителя на климатиците: http://......................
4.

При доставката оборудването ще е придружено с:
 Гаранционни карти на доставената техника;
 Списък със серийните номера на доставеното оборудване в електронен вид (xls, xlsx, doc или docx файл).

5.
6.

Изпълнителят ще инсталира на място при Възложителя доставените климатици.
Гаранционната поддръжка на доставените климатици ще се осигурява от Изпълнителя, при следните условия:
 Сервизната поддръжка ще е на място при Възложителя, с включени разходи за транспорт, труд и резервни части за
сметка на Изпълнителя;
 Срокът за реакция на сервизните специалисти ще е до 1 работен ден от подаване на сервизната заявка (чрез e-mail или
телефон, посочен от Изпълнителя);
 Срокът за отстраняване на повредата ще е до 3 работни дни от подаване на сервизната заявка;
 При необходимост от по-продължителен ремонт (повече от 3 работни дни), Изпълнителят ще замени ремонтиращото се
устройство или дефектирал компонент със свой от същия функционален тип, който да се използва през времето до
завършване на ремонта;
 Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен в срок до 10 работни дни от подаване на сервизната заявка,
Изпълнителят ще подмени дефектиралото устройство или компонент с нов, аналогичен или по-добър, удовлетворяващ
изискванията на Техническата спецификация.

Забележка: В колона 3 участникът описва техническите параметри на предложените от него климатици.

Технически параметри :
Показател

Минимални изисквания

Изписват се
техническите
параметри, които се
предлагат от участника

2

3

1
Тип

Стенен

Мощност
Управление на компресора

12 000 Btu

Автоматичен рестарт

При прекъсване на захранването и последващото му
възстановяване системата се включва в последния
използван режим.

Икономичен режим
Захранване

Режим при който разхода на ел. енергия е намален

Мощност Охлаждане/Отопление
Консумация Охлаждане/Отопление

4

Инверторен тип

230 V
3,4/4,0 kW
1,1/1,15 kW

Енергиен клас Охлаждане/Отопление

А++/А

Минимална външна температура

-15 ˚ С

Наличие на режим на вентилатора тих

Ниво на звуково налягане вътрешно тяло 25 dB(A)
Макс. Дължина вътрешно тяло - 900 mm

Размери

Покрива мин.
изисквания (Да/Не)

Доставката включва климатици.
Срок за доставка – .... /........./ дни след заявка направена от Възложителя.
Гаранционен срок - ………………./словом…………/ месеци.
Срок ва валидност на офертата: .............................../ не по-малко от 60 дни/

Дата: ............................

Участник: ..........................
/имена на представляващия, подпис и печат/

