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Наиме11ование на Участника : 
Седалище по регистрация : 

BIC;IBAN: 

Бvлстат номер /ЕИК/: 

Точен адрес за кореспонденция: 
Телеdюнен номер : 
Факс номеu: 
Лице за контакти : 
е mail: 

ПРИЛОЖЕНИЕ .No 2 

«ФОТ» ООЛ 

Гр.Соdтя 1618 

BJC: UNCRBGSF 

IВAN: BG51 UNCR70001521763670 

13/025586 

Гр. София 1618, бул . ., Ов_ча купел" № 13 

+359 2 950 66 60
--

+359 2 955 955 1

Елеиа J{адийска - vпrювител 

info(щfot.bf! 

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕIЩИЯ 
ПО ОКОJША СРЕДА, 
ГР.СОФИЯ, 
БУ Л. ,,ЦАР БОРИ С 111" № 136 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ТА 
По обособена позиция №6 

От Елена Димитрова Кадийска, в качеството ми на управител на „ФОТ" ООД с ЕИК 
131025586, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, бул. ,,Овча купел" No\3 -
участник в обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на сертифицирани сравнителни 
материали и референтни материали за обезпечаване анализа на приоритетни вещества" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка: ,.Доставка на

сертифицирани сравнителни материали и референтни материали за обезпечаване

анализа на приоритетни вещества" по Обособена позиция No 6 

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за

този вил. дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в

техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената

поръчка. 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие

с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и

представения проект на договор, I<акто следва: 

1. Доставката на сертифицирани сравнителни материали и референтни материали,

обхващаща стоките по вид и количество посочени в следната таблица:

№по 
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Техническите спеuификации на 
Възложитсля 
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6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

Рефсрентен материал за Р AHs, PCBs 
РАН, PCBs, and Pesticides on Sediment CNS391-50G / и пестициди D седименти СIШ- 3 

CNS391-050: 5Qg 
ccrtified reference material, pkg of 50 g Sigma-A\drich 

Ncw York/ Ne\\1 Jersey waterway 
Organics in marine sediment NIST® SRМ® NIST1941В 

scdiment-PCBs апd PAHs NIST- 1 
194 t Ь, 50g 

1941Ь Sigma-Aldrich 

Референтен материал за ЛОС в 
VOCs - Sandy Loam I pkg ot'25 g 2 

CRМ608-25G 
седименти RTC- СRМ608. 25g Sigma-A!drich 
Рефсрентен материал за РСВ, PBDE 

PCBs and PBDl;s on Sandy Loam Sediment CNS329-50G 
в ссдименти CRM- CNS329-050 1 

(CNS329); 50g 
certified reference material, pkg of' 50 g Sigma-Aldrich 

2. Място на доставка - доставката на материалите ще се извършва в лабораториите,
посочени от Възложителя, съгласно посоченото в техническите спецификации. 

3. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 1 (един) месец след сключване на
договора. 

4. Прилагам изискуемите съгласно обявата документи:
• Примерен анализен сертификат, в който да присъства информация за вида на

веществото, съпътстващите примеси, чистота, условия на съхранение, срок на годност
и други, необходими за рутинната лабораторна работа. В случай, че липсва анализеп
сертификат, участникът е длъжен да предостави каталог, брошура или извадка от
каталога на производителя/дистрибутора и/или документи от
производителя/дистрибутора, от които да са видни всички изискуеми по-горе
параметри.
За сравнителните материали (СМ) по позиции No 1 О и 11, резултатът трябва да бъде
представен с неговата неопределеност. В предоставените сертификати трябва ясно .да
лиqи обявената проследимост на сертифицираната стойност, т.е проследимост до
единиците за измерване от Международната система единици SI или до стойности,
получени по първичен аналитичен / референтен метод.

• Декларация, че продую-ьт е произведен и съответства напълно на изискванията на
Възложителя, в случай, че съответният продукт е изработен по поръчка.

• За сертифшщраните сравнителни материали (ССМ) и референтните материали,
посочени в позиции № 1 до № 9 - доказателство, че продуктите съответстват на
изискванията на стандарт EN ISOЛEC 17025 и ISO Guide 34 или ISO 17034 или
еквивалент. Стойността на сертифицираната характеристика трябва да бъде
представена с неопределеност и трябва ясно да личи обявената проследимост на
сертифицираната стойност, т.е проследимост до единиците за измерване от
Международната система с единици Sl или до стойности, получени по първичен
аналитичен / референтен метод.

Забележка: Изискването не важи за стоки, произведени от международни и национални

институти за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии.

Наименование на участника 

Име и фамилия на представителя на участника 

Длъжност 

Подпис / и печат/ 

Дата: 21.01.2019 г. 
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№ 

Приложение № 3 

Наименование на Участника : ((ФОТ» ООД 
Седалище по nеrистрация Гv.СоФия 1618 

BIC;IBAN: 
В/С: UNCRВGSF 
IBAN: BG51 UNCR70001521763670 

Булстат номео /КИ]{! 13/025586 

Точен адрес за кореспонденция: ГJJ. София 1618, бvл. ,, Овча купел " № 13 
Телефонен номер : 
Факс номер: 
Лице за контакти : 
е mail: 

/lаименоваиие 11а 
обществеиата поръчка: 

+359 2 950 66 60 -
+359 2 955 9551

Елена Кадийска - vпvавител 
in(o(a)fot. bi! 

до 

ИЗПЪJПIИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО OKOJПIA СРЕДА, 
ГР.СОФИЯ, 
БУ Л. ,,ЦАР БОРИ С 111" № 136 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
„Доставка на сертифицирани сравнителни 
материали и референтни материали за обезпечаване 
анализа на приоритетни вещества" по 
Обособена позиция 6 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Представяме нашето ценово предложение за изпълнение на·обявената от Вас поръчка: 

„Доставка на сертифицирани сравнителни материали и референтни материали за 
обезпечаване анализа на приоритетни вещества" по Обособена позиция № 6 

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Предлагаме да извършим доставките, предмет на възлагане, съобразно условията на 
Възложителя, обективирани в Техническата спецификация за обща цена от цифром 4960.ОО 
лева (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева словом) без вкл. ДДС, или цифром 
5952.ОО.лв. (.пет хиляди деветстотин петдесет и два лева .. словом) с вкл. )ЩС.

Цената е формирана, както следва: 

Брой/ Ед1tнична 
опаковки цена в лв. с 

според Единнч11а .uсна в ДДСза 
Наименование на обособената техническа лв. без ДДС за предлагана-r·а 

та предлаганата от 
от участника

ПОЗИЦJfЯ специфика участника разфасовка 
ция на разфасовка 

възложите 
ля 

Сертифицирани референтш1 материали СРМ 

� Обща цен;rв Обща це 
лв. без 
съобразе• 

ДЦС, ЛR. с дцt, 
111 с съобраJна с 

предлага ните предл1ганнтс 

-

от участи ика от у,�нiстника 
I' , 

брой 
ОШtКОВ 

/_брой _/-1 

ки . . /�iiаковки / 
/ .// i / .. 

,/ 

/ 

,_ 

,' . � ,' 
,I_; } ____ ; 

// 1 ' 

Изп11сва се HQU,\tenoвaнuemo па об�обената noзuцWt 6-Сертифицирани референпш маjерщм . 
/ il / <-

. ,, - ' . . "\..-J. 
и;за ;tе.д1:1менти "Ja \ ( 
: // ... :·' . 1 \,, органиче11 следови а11ализ - r 1;,,: ·, ' .  

//,-. . �
/. ·.. •' . з ::: '(, 

/ .. 
. }' 

/ 



Номер 
11а 

обосо 

бена 
позиц 

ия 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

Наи:ме11ованuе на под 110зицuя 

Референтен материал за PAHs, 
PCBs и пестициди в седименти 3 440.00 528.00 1320.00 1584.00 
CRM-CNS391-USO; 50,g 
Ne•N York/ New Jcrsey wateг1-vay 
sedimcnt -PCBs and PAHs NlST- 1 2393.00 2871.60 2393.00 2871.60 
1941 Ь, SOg 
Референтен материал за ЛОС в 2 316.00 379.20 632.00 758.40 седимепти RTC- СRМ608. 25L__ � .. 
Референтен материал за РСВ, 
PHDE в седименти CRM- CNS329- 1 615.00 738.00 615.00 738.00 
050 (CNS329)· 50g 

2. Декларираме, че предложената от нас цена е окончателна, съответно при еnентуално
сключване на договор с Възложителя ще се приема за твърдо договорена и не подлежаща на
промяна през целия срок на изпълнението му. 

3. В предлаганата от нас цена сме включили всички разходи за възнаграждения на 
ек,спертите от екипа ни, командировки, консумативи, пътни разходи, административни 
разходи, печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 
обхвата на поръчката, за изпълнението на която сме подали офертата си. 

4. Предложената от нас цена е определена при пълно съответствие с условшпа от 
документацията . по процедурата, като е съобразена максималната пределна стойност, 
одобрена за изпълнението на поръчката, индивидуализирана от Възложителя в Техническата 
спецификация. 

5. Декларирам, че представляваният от мен Участник ФОТ ООД 
(изписва се 1-1аuменованието на 

Участника) 
е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложената в настоящия документ цена. 

6. Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата и
изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи. 

7. Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между общата цена и
сбора на съставните й цени ще се взема предвид сбора на съставните й цени. 

П. ДРУГИ УСЛОВИЯ / 
1. Съгласни сме нашата ценова оферта да бъде валидна за срок от �, (три) календарни

месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване/ на офертите при 
Възложителя. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде)1рие;r,а,riо всяко време, преди 

/ /: . 
, ,! ,' / ' , .,--)

Дата 21/ Ol /,J019r. / ;?'.> ,, ,/ 
/ .. _,,-<· I - / 

изтичането на този срок. 

Име и фамЮiия Елiн
t,

Жа.t{�йd�- :-{/' .. ;' · 

Подпис на упълномощеното лице L;�/ ,�'/ i�' , / �/ 
Длъжност уk{ав6'f:л /_:�-,...-� 

Наименование на Участника 
.и / 

,,ФОТ" OO"ff./ 
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