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Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, 

ал.1 от ЗУСЕСИФ 

 

 

ДО  

„Галера 07“ ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 

гр. Варна, 

Южна промишлена зона, 

двор на БУЛЯРД  АД, 

етаж 3, офис на „Галера 07“ ЕООД 
(Адрес на бенефициента) 

 

 

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, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по 

четири обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка на Хидравличен абкант със синхро система и графично 

ЦПУ – 1 бр.; 

Обособена позиция 2: Доставка на Универсален струг – 1 бр.; 

Обособена позиция 3: Доставка на Фрезова машина – 1 бр.; 

Обособена позиция 4: Доставка на Инверторен заваръчен апарат – 1 бр.” 
(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:  
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„Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по 

четири обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка на Хидравличен абкант със синхро система и графично 

ЦПУ – 1 бр.; 

Обособена позиция 2: Доставка на Универсален струг – 1 бр.; 

Обособена позиция 3: Доставка на Фрезова машина – 1 бр.; 

Обособена позиция 4: Доставка на Инверторен заваръчен апарат – 1 бр.” 
(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. 

 

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: 

Обособена позиция 1: Доставка на Хидравличен абкант със синхро система и 

графично ЦПУ – 1 бр. -  …………… календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора за изпълнение, но не по-късно от крайния срок на договора за безвъзмездна 

финансова помощ – 23.12.2016 г. (изискване на бенефициента - от 40 до 150 календарни 

дни). 

Обособена позиция 2: Доставка на Универсален струг – 1 бр. -  …………… 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно 

от крайния срок на договора за безвъзмездна финансова помощ – 23.12.2016 г. (изискване на 

бенефициента - от 70 до 180 календарни дни). 

Обособена позиция 3: Доставка на Фрезова машина – 1 бр. -  …………… календарни 

дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от крайния 

срок на договора за безвъзмездна финансова помощ – 23.12.2016 г. (изискване на 

бенефициента от 150 до 180 календарни дни). 

Обособена позиция 4: Доставка на Инверторен заваръчен апарат – 1 бр. -  …………… 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно 

от крайния срок на договора за безвъзмездна финансова помощ – 23.12.2016 г. (изискване на 

бенефициента от 20 до 40 календарни дни). 

Посочени са минимален и максимален срок, за да се предотврати възможността да се 

предлагат нереалистично кратки/дълги срокове, с цел получаване на максимален брой точки 

по показателя. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в т. ІV.2.5) от публичната покана). 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Обособена позиция 1: 

Доставка на Хидравличен абкант със синхро система и графично ЦПУ – 1 бр. 

Изисквания и условия на 

„Галера 07“ ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически характеристики: 

•Гарантирана точност: 0,01 мм 

•Работна дължина (А): 3100 мм 

•Капацитет: 250 тона 

•Разстояние между страничните рами (B): 

2600 мм 

•Разстояние до страничната рама (C): 300 

мм 

•Светъл отвор на гредата (D): 450 мм 

•Ход на гредата (E): 200 мм 

•Височина на масата (G): 965 мм 

•Скорост на “бързо” приближаване: 100 

мм/сек 

•Максимална работна скорост: 8 мм/сек 

•Скорост на “бързо” отдалечаване: 90 

мм/сек 

•Мощност на двигателя: 18,7 kW 

•2D ЦПУ със следните характеристики: 

-10” Цветен LCD дисплей 

-Графично и ъглово програмиране 

-Библиотека с различни материали 

-Библиотека с горни и долни 

инструменти 

-Неограничен брой програми 

-Ръчен и автоматичен режим на работа 

-Програмиране на налягането и/или 

дълбочината на огъване 

-Режим обучение 

-Програмируемо постояннотоково 

задвижване на задните опори с точност до 

0,1 мм – ос Х на машината. 

-Хидравлично задвижване по дълбочина 
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с точност  до 0,01 мм – ос Y на машината. 

-Програмируемо позициониране на 

задните ограничителни опори с връщане 

-Програмируемо бързо/бавно 

придвижване на огъващата греда. 

-Отчитане на дебелината на материала. 

-Брояч на работните ходове. 

-Диагностични функции 

-Постояннотоково задвижване на задните 

опори (стандартен ход – 800 мм). 

-Максимална скорост на позициониране 

на задните ограничители: 240 мм/сек. 

•Електро-хидравлична система за 

успоредност и огъване 

•Стоманена заварена рама 

•Автоматична компенсация на 

деформациите в рамата на машината 

•Пулт за управление и 2D ЦПУ 

•Ос Х – Минимална програмируема стъпка 

0,1 мм 

•Ос Y1 / Y2 (хидравлична ос) – Минимална 

програмируема стъпка за спиране на 

хидравличния цилиндър: 0,01 мм 

•Програмируемо задаване на работно 

налягане, ход и отваряне на огъващата 

греда 

•Задни ограничители със съчменовинтови 

лагери, ход 800 мм, скорост 240 мм/сек и 

два универсални ограничителя. 

•Педал за управление 

Окомплектовка: 

•2D ЦПУ 

•Ръчно регулируема антидеформационна 

маса 

•Системно захващане на инструментите 

•Бързосменяеми захвати за горните 

инструменти  

•2осни (X-R) задни ограничители 

(пневматични) 

•2 бр. предни рамена с дължина 1000 мм 

•Пълен маслен резервоар 

•Системни горни инструменти - Обща 

дължина: 3310 мм (3бр. 835 мм и 1бр. 805 

мм) 

•Мултипризма с четири канала (16, 22, 35, и 
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50 мм) - Обща дължина: 3340 мм (4бр. 835 

мм) 

•Единична призма със широчина на канала 

80 мм - Обща дължина: 3310 мм (3бр. 835 

мм и 1бр. 805 мм) 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – минимум 12 

месеца, максимум 36 месеца. 

Време за реакция при повреда – не по-малко 

от 4 часа и не повече от 8 часа. 

Посочени са минимален и максимален срок, 

за да се предотврати възможността да се 

предлагат нереалистично кратки/дълги 

срокове, с цел получаване на максимален 

брой точки по показателя 

Извън гаранционна поддръжка – минимум 

36 месеца 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 Технически паспорт на оборудването 

 Ръководство за експлоатация 

 Гаранционна карта 

 Декларация за съответствие на 

производителя / доставчика на 

оборудването 

(всички документи се представят 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: 

Обучение на персонала за работа с 

доставеното оборудване 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо):  

Предварителна подготовка на площадката 

предвидена за монтаж и инсталиране на 

оборудването при необходимост – да се 

уточни от кандидата 
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Други: неприложимо   

 

Обособена позиция 2: Доставка на Универсален струг – 1 бр. 

Изисквания и условия на 

„Галера 07“ ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически характеристики: 

•Макс. обработваем диаметър над тялото - 

660 mm 

•Макс. обработваем диаметър над супорта – 

420 mm 

•Макс. обработваем диаметър без мост – 

870 mm 

•Край на шпиндела – тип CAMLOCK 

•Проходен отвор на шпиндела – 105 mm 

•Скорост на шпиндела – 36 – 1600 rpm 

•Обхват на метрични резби - 1 – 14 mm, 

2степени 

•Скорост на надлъжно подаване - 0,063–

2,52 mm/rev 

•Скорост на напречно подаване - 0,027-1.07 

mm/rev 

•Сечение на ножа - 25х25 mm 

•Отвор на пинолата на задното седло – тип 

МК5 

•Макс. ход на пинолата на задното седло – 

150 mm 

•Мощност на гл. двигател - 7,5 / 380 kW / V 

•Разстояние между центрите – 3000 mm 

Окомплектовка: 

•3 - челюстен патронник Ø315 mm 

•4 - челюстен патронник Ø500 mm 

•Фланец 

•DRO по две оси 

•Подвижен люнет 

•Неподвижен люнет 

•План-шайба Ø630 mm 

•Охлаждане на работната зона 

•Ограждане на работната зона 

•Защита на патронника 

•Защита на ножодържача 

•Крачна спирачка 

•Осветление 
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•Комплект ключове и инструменти 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – минимум 12 

месеца, максимум 24 месеца. 

Време за реакция при повреда – не по-малко 

от 4 часа и не повече от 8 часа. 

Посочени са минимален и максимален срок, 

за да се предотврати възможността да се 

предлагат нереалистично кратки/дълги 

срокове, с цел получаване на максимален 

брой точки по показателя 

Извън гаранционна поддръжка – минимум 

36 месеца 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 Технически паспорт на оборудването 

 Ръководство за експлоатация 

 Гаранционна карта 

 Декларация за съответствие на 

производителя / доставчика на 

оборудването 

(всички документи се представят 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: 

Обучение на персонала за работа с 

доставеното оборудване 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо):  

Предварителна подготовка на площадката 

предвидена за монтаж и инсталиране на 

оборудването при необходимост – да се 

уточни от кандидата 

  

Други: неприложимо   
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Обособена позиция 3: Доставка на Фрезова машина – 1 бр. 

Изисквания и условия на 

„Галера 07“ ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически характеристики: 

•Размер на масата - 254 х 1370 mm 

•Размер на Т-канала - 3х16 mm 

•Надлъжен ход – 800 mm 

•Напречен ход – 405 mm 

•Вертикален ход – 405 mm 

•Макс. разстояние между шпиндела и 

масата – 405 mm 

•Конус на шпиндела - ISO 40 

•Ход на пинола – 127 mm 

•Скорост на шпиндела - 65…4500 rpm, 16 

степени 

•Подаване на пинола - 0,04; 0,08; 0,15 

mm/rev 

•Ъгъл на въртене на главата /ляво-дясно/ - ± 

90º 

•Ъгъл на накланяене на главата /напред-

назад/ - ± 45º 

•Ъгъл на въртене на главата заедно с хобота 

- ± 160º 

•Двигател на вертикалната глава - 2,25 / 380 

kW /V 

Окомплектовка: 

•Фрезова глава с ремъчна предавка 

•Подавателна кутия по оси Х и Y 

•Цифрова индикация по 3 оси 

•Охлаждане на работната зона 

•Обтегач 

•Комплект ключове и инструменти 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – минимум 12 

месеца, максимум 24 месеца. 

Време за реакция при повреда – не по-малко 

от 4 часа и не повече от 8 часа. 

Посочени са минимален и максимален срок, 

за да се предотврати възможността да се 
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предлагат нереалистично кратки/дълги 

срокове, с цел получаване на максимален 

брой точки по показателя 

Извън гаранционна поддръжка – минимум 

36 месеца 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 Технически паспорт на оборудването 

 Ръководство за експлоатация 

 Гаранционна карта 

 Декларация за съответствие на 

производителя / доставчика на 

оборудването 

(всички документи се представят 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 : 

Обучение на персонала за работа с 

доставеното оборудване 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо):  

Предварителна подготовка на площадката 

предвидена за монтаж и инсталиране на 

оборудването при необходимост – да се 

уточни от кандидата 

  

Други: неприложимо   

 

Обособена позиция 4: Доставка на Инверторен заваръчен апарат – 1 бр. 

Изисквания и условия на 

„Галера 07“ ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически характеристики: 

•Ръчно заваряване с обмазани електроди – 

ММА 

•Заваряне с нетопим електрод 

•Захранване – 400 V / 50 Hz 

•Диапазон на регулиране – 5-305 А 
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•Допустимо натоварване: 

-35 % режим на работа 305 А 

-60 % режим на работа 240 А 

-100 % режим на работа 195 А 

•Напрежение на празен ход – 70 V 

•Номинална мощност – 8,4 kVA 

•Диаметър на електрода – 1,5 – 6,0 mm 

•Електронен дисплей – показващ 

големината на заваръчния ток 

•Функция HOT START - възможност за 

ръчно регулиране 

•Функция ARC FORCE - възможност за 

ръчно регулиране 

•Извод за дистанционно управление 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – минимум 12 

месеца, максимум 36 месеца. 

Време за реакция при повреда – не по-малко 

от 4 часа и не повече от 8 часа. 

Посочени са минимален и максимален срок, 

за да се предотврати възможността да се 

предлагат нереалистично кратки/дълги 

срокове, с цел получаване на максимален 

брой точки по показателя 

Извън гаранционна поддръжка – минимум 

36 месеца 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 Технически паспорт на оборудването 

 Ръководство за експлоатация 

 Гаранционна карта 

 Декларация за съответствие на 

производителя / доставчика на 

оборудването 

(всички документи се представят 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   
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бенефициента за експлоатация : 

Обучение на персонала за работа с 

доставеното оборудване 

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: 

 

 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№ Описание на доставките К-во 

/бр./ 

Единична цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 

1 Доставка на Хидравличен абкант със синхро система 

и графично ЦПУ 

1   

2 Доставка на Универсален струг 1   

3 Доставка на Фрезова машина 1   

4 Доставка на Инверторен заваръчен апарат 1   
 

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) - 

неприложимо. 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
(описва се – съгласно т. ІІІ.1.2) от Публична покана) 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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 – оригинал / Удостоверение за актуално 

състояние, а когато е физическо лице – документ за самоличност – копие, заверено от 

кандидата; 

2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ - оригинал; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват) - 

неприложимо; 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват) - неприложимо; 

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) - 

оригинал; 

6. Декларация, 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) - неприложимо; 

7. Документи по т. 1, 2, 3, 4 и 6 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

8. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква) - 

неприложимо; 

9. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие - неприложимо; 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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