ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Индекс на документа:
РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1

Рег.№93-00-11220 /12.09.2016г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно: Избор на доставчик на пшеница за засяване, ечемик и царевица.
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.
I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
„Асарел - Медет”АД гр. Панагюрище провежда офертно проучване за избор на доставчик
на 2 тона пшеница за засяване, 40 тона ечемик и 150 тона царевица за подхранване на
дивеча в ДУ„Братия-Вълковете”, звено „Ловно стопанство”.
1. Пшеница 2 тона за засяване в чували по 35кг;
2. Ечемик 40 тона на зърно в чували по 35 кг;
3. Царевица 150 тона на зърно в чували по 40 кг;
4. График на доставките по партиди за периода от октомври 2016г. до септември 2017г.:
№ на
Доставката
Наименование
Количество за
партида
по месеци
на стоката
доставка в кг.
1
Октомври 2016г.
Ечемик
10 000
Царевица
10 000
Пшеница
2 000
2
Ноември 2016г.
Ечемик
10 000
Царевица
10 000
3
Декември 2016г.
Ечемик
10 000
Царевица
10 000
4
Януари 2017г.
Ечемик
10 000
Царевица
10 000
5
Февруари 2017г.
Царевица
10 000
6
Март 2017г.
Царевица
10 000
7
Април 2017г.
Царевица
20 000
8
Май 2017г.
Царевица
10 000
9
Юни 2017г.
Царевица
10 000
10
Юли 2017г.
Царевица
20 000
11
Август 2017г.
Царевица
20 000
12
Септември 2017г.
Царевица
10 000
Забележка: Графика и количествата са прогнозни, при необходимост е възможно да
бъдат заявени допълнителни количества за доставка.
II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА:
Техническата част на офертата е задължително да съдържа информация за:
1. Описание на продуктите;
2. Франкировка - DDP(Incoterms 2010) с. Панагюрски колони- по маршрут (кантар
„Асарел” – с. Панагюрски колони – кантар „Асарел”).
3. Срок на доставка – до 2 работни дни след получаване на писмена заявка, съгласно
графика по т.4.

4. Придружителни документи – фитосанитарен сертификат, данъчна фактура
5. Референтен списък на клиенти - участниците следва да представят списък на
максимум до 10 клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;
6. Референции - участниците следва да представят референции от минимум 3-ма
клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната
процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Еmail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години;
7. Фирмени документи - участниците следва да предоставят:
- Баланс и Отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова
година;
- Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА
При офериране е задължително спазването на номерацията. Търговската част на
офертата е задължително да съдържа информация за:
1. Цени – твърда цена за срока на договора в лева;
2. Условия на плащане - максимален срок разсрочено плащане след доставка;
3. Валидност на офертата - Валидността на офертата следва да бъде минимум три
месецa след срока на подаването й.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ
При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване
поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от
КУПУВАЧА условия.
Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване
за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той
трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да
обосноват изчерпателно всички отговори.
V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол” по пощата в
запечатан плик с ненарушена цялост. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с
надпис: “ Оферта за доставка на пшеница, ечемик и царевица " съдържащ запечатани
два отделни плика, със следното съдържание:
Запечатан плик №1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ
всички необходими документи, касаещи предлаганите продукти/ материали (без цените),
предлаган срок за доставка/ изпълнение, референции с изискването да бъдат издадени
специално за конкурсната процедура, баланс и отчет за приходи и разходи за последната
финансова година.
Запечатан плик №2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ
предложението на доставчика за предлаганата цена на оферираната доставка на стоки/
услуги, условия на плащане и валидност на офертата.
Краен срок за представяне на офертите е до 16,00 часа на 04.10.2016г.
Оферти получени след крайния срок за представяне няма да бъдат разглеждани.
Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. След приключване
работата на комисията всички фирми се уведомяват писмено за резултатите от
класирането.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите,
прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние
върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция.
Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се
освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се
прекратяват.
3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване:
www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.
4. За контакти: Лилия Спасова /Специалист Доставки/; Тел.: 0357/ 60 403; Факс: 0357/
60 260; Е-mail: lspasova@asarel.com

Дата: 12.09.2016г.

