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ДО  

„МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“ АД  

гр. Стара Загора,  6000, 

 бул. „Цар Симеон Велики” № 127 

 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

“Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализирано оборудване, 

включващо следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Автоматизирана пробивна линия на профили и планки със CNC 

управление, 1 брой;  

Обособена позиция 2: Автоматична двуколонна лентоотрезна машина, 1 брой;  

Обособена позиция 3: Заваръчни апарати МИГ/МАГ, 6 броя” 
(наименование на предмета на процедурата) 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

 

“Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализирано оборудване, 

включващо следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Автоматизирана пробивна линия на профили и планки със CNC 

управление, 1 брой;  

Обособена позиция 2: Автоматична двуколонна лентоотрезна машина, 1 брой;  

Обособена позиция 3: Заваръчни апарати МИГ/МАГ, 6 броя” 
(наименование на предмета на процедурата) 

 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас 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. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

___________________________________ 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството:  

 

Обособена позиция 1:  

Автоматична пробивна линия на 

профили и планки със CNC управление, 

1 брой 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 

1.Брой шпиндели: 1 бр.; 

2. Точност на пробиване - ±0.2 мм 

3. Максимален размер на пробивания 

профил: не по-малко от 1200 х 1200 мм; 

4. Минимален размер на пробивания 

профил: 50 х 50 мм; 

5. Дължина на масата: минимум 15 м; 

6. Максимален диаметър на отвора: 40 мм; 

7. Мощност на двигателя: не по-малка от 19 

кВ; 

8. Автоматично определяне на дължината 

на инструмента; 

9. Окомплектовка позволяваща: 

- Възможност за пробиване на елипсовидни 

отвори; 
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- Възможност за пробиване на резбовани 

отвори; 

- Възможност за автоматично маркиране на 

пробиваните профили; 

10. Комплектовано ротиращо устройство 

- капацитет не по-малко от 10 000 кг.; 

- скорост на въртене - не по-малко от 2,5 

м./мин.; 

- сапани 2 бр. с дължина не по-малко от 10 

000 мм. и широчина не по-малко от 100 мм; 

- минимум 2 бр. захвати за връзване към 

сапаните. 

 

 

Обособена позиция 2:  

Автоматична двуколонна лентоотрезна 

машина, 1 брой 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 
1. Рязане на профили до 750 мм 

включително; 

2. Мощност на задвижващия лентата мотор 

- не по-малка от 5,5 кВ; 

3. Скорост на задвижване на лентата – не 

по-малка от 15/100 м/мин.; 

4. Автоматично подаване на материала; 

5. Инверторно регулиране на скоростта на 

лентата; 

6. Четка за почистване на стружките; 

7. Комплектована с хидравлични менгемета. 

 

 

Обособена позиция 3:  

Заваръчен апарат МИГ/МАГ, 6 броя 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 

За заваряване на листов материал от черни 

и цветни метали; 

1. Захранващо напрежение 400 V, толеранс 

± 15%; 

2. Максимален заваръчен ток не по-малко 

от 400А; 

3. Импулсно MIG/MAG заваряване; 

4. Работно напрежение не по-малко от 70V; 

5. ПВ % 40°C не по-малко от 100% 360A; 

6. Водно охлаждане; 

7. Възможност за запаметяване на 

потребителски програми; 
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8. Изнесено телоподаване; 

9. Работен кабел машина/ телоподаване – 

минимум 5м. 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка – до 60 

месеца (5 години):  
1. Предложен срок за гаранционна 

поддръжка и сервиз. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо): При доставка да бъде 

предоставена документация, съдържаща: 

 

1. Гаранционна карта;  

2.Инструкции/ръководство за експлоатация 

на оборудването на български език. 
 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

НЕПРИЛОЖИМО 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

 

1. Предложеното обучение да е напълно 

безплатно за бенефициента; 

2. Предложеното обучение да се извърши 

на място при възложителя след 

въвеждане на машината в експлоатация. 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

НЕПРИЛОЖИМО 
 

  

Други: НЕПРИЛОЖИМО 
 

  

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 

вид и обхват, както следва: 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№ Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 
на периодични доставки) 

1     

2     

3     

4     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се) 

 

При разминаване 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. 

 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е       

физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на 

оферти. 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:  

3.1. „Баланс и Отчет за приходите и разходите” за последните три приключени 

финансови години /в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е 

започнал дейността си/ - копие, заверено от кандидата с подпис, печат и думите 

„Вярно с оригинала”; 

3.2. Справка-декларация за специфичен оборот, който се отнася до предмета на 

поръчката, за последните три приключени финансови години /в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си/ – оригинал. 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:  

4.1. Справка-декларация за изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с 

предмета на настоящата поръчка за последните три години от датата на подаване 

на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, включваща наименование на купувача, адрес на доставка, телефон 

за връзка с лицето за контакти, стойност на договора за доставка - оригинал; 

4.2. Само за Обособена позиция 3: Сертификат по международен стандарт ISO 

9001:2008, или еквивалент; Сертификат по международен стандарт ISO 

14001:2004 или еквивалент и Сертификат по международен стандарт OHSAS 

18001:2007 или еквивалент - копие, заверено от кандидата с подпис, печат и 

думите „Вярно с оригинала” (ако е приложимо). 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

6. Документи по  т.1, т.2, т.3 и т.4 за подизпълнителите; 

7. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

a) Списък-опис на документите, съдържащи се в офертата - заверенo от 

кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала” 

 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


