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ДО  

„Галера 07“ ЕООД 
(Бенефициент - наименование) 

село Езерово, местност „Кариерата“, 

община Белослав, област Варна 
(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 енергийно ефективно 

оборудване: 

Обособена позиция 1: Доставка на Четиривалова хидравлична листоогъваща машина – 

1 бр.; 

Обособена позиция 2: Доставка на Лентоотрезна машина – 1 бр.; 

Обособена позиция 3: Доставка на Телехендлер – 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:  

 

“Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективно 

оборудване: 

 Обособена позиция 1: Доставка на Четиривалова хидравлична листоогъваща 

машина – 1 бр.; 

 Обособена позиция 2: Доставка на Лентоотрезна машина – 1 бр.; 

 Обособена позиция 3: Доставка на Телехендлер – 1 бр.” 
 (наименование на предмета на процедурата) 
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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 Четиривалова хидравлична листоогъваща машина 

– 1 бр. - ________________ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за 

изпълнение, но не по късно от крайния срок на Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (24.01.2019 г.). 

Обособена позиция 2: Доставка на Лентоотрезна машина – 1 бр. - ________________ 

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

от крайния срок на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (24.01.2019 г.). 

Обособена позиция 3: Доставка на Телехендлер – 1 бр. - ________________ 

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

от крайния срок на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (24.01.2019 г.). 

 

 

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: 

 

Обособена позиция 1: Доставка на Четиривалова хидравлична листоогъваща 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: 

 Диаметър на горния вал: 240 мм 
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 Диаметър на долния вал: 220 мм 

 Диаметър на страничните валове: 190 мм 

 Работна дължина на вала: 2600 мм 

 Дебелина на огъване: 10 мм 

 Дебелина на предогъване: 13 мм 

 Работна височина: 870 мм 

 Инсталирана мощност: 5 kW 

 

Допълнителни /опционални/ технически 

характеристики, които не са 

задължителни: 

 Графично ЦПУ с различни макроси  

 Система за ъпгрейд на ЦПУ, посредством 

директно включване на нови системи без 

нужда от допълнителни модификации по 

машината 

 Възможност за работа с машината и ЦПУ 

в облак 

  Електронна система са независимо 

самонивелиране на страничните валове 

 Система за управление на всички оси на 

машината посредством един контролен 

елемент. Възможност за добавяне на нови 

оси и аксесоари без промяна в пулта за 

управление  

 Предогъване и огъване само с една 

операция 

 Система за постоянно притискане на 

централния вал по време на 

предварителното огъване и недопускане 

колебания в притискането  

 Двустранно накланяне на страничните 

валове  

 Софтуер и ЦПУ на производителя на 

машината  

 Система за огъване на конуси  
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – минимум 12 

месеца, максимум 36 месеца;  

Извън гаранционна поддръжка – минимум 

36 месеца  

  

Изисквания към документацията,    
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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) - 

неприложимо.  

  

Други: неприложимо.    

 

 

Обособена позиция 2: Доставка на Лентоотрезна 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: 

 Размери на лентата: 6100х1.1х41 мм 

 Скорост на рязане: 15-120 м/мин 

 Мощност: 4 kW 

 Система за охлаждане: да 

 Плавно регулиране на скоростта на 

лентата: 15-120 м/мин 

 

Допълнителни /опционални/ технически 

характеристики, които не са 

задължителни: 
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 Възможност за рязане в двете страни под 

ъгъл 0; ±45; ±60 

 Рязане при ъгъл 0: 

 Кръгли тръби – ф460мм 

 Квадратни тръби – 460мм 

 Правоъгълни профили – 620х460мм 

 Плътни кръгли профили – ф350мм 

 Рязане в сноп – 600х400мм 

 Рязане при ъгъл ±45: 

 Кръгли тръби – ф420мм 

 Квадратни тръби – 405мм 

 Правоъгълни профили – 420х400мм 

 Рязане при ъгъл ±60: 

 Кръгли тръби – ф275мм 

 Квадратни тръби – 265мм 

 Правоъгълни профили – 280х390мм 

 Хидравлично стягане на материала 

 Хидравлично повдигане и спускане на 

рамото 

 Хидравлично автоматично регулиране 

силата на натиск 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – минимум 12 

месеца, максимум 36 месеца;  

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) - 
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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) - 

неприложимо.  
 

  

Други: неприложимо.    

 

 

 

Обособена позиция 3: Доставка на Телехендлер – 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: 

 Товароподемност: 4.0 t 

 Височина на повдигане: 17.50 m 

 Работна височина с платформа: 19.30 m 

 Палетни вилици: да 

 Работна платформа с разтегаема работна 

площадка – размери: 2.25x4.40 m 

 Работна платформа с разтегаема работна 

площадка – капацитет: 1000 kg 

 Работна платформа с разтегаема работна 

площадка – ротация: ротираща на 90° в 

ляво и дясно спрямо стрелата 

 Сила на рязане с кофа: 80000 N 

 Времетраене издигане без товар: 12.1 s 

 Времетраене издигане с товар: 12.2 s 

 Времетраене сваляне без товар: 14.5 s 

 Времетраене сваляне с товар: 14.3 s 

 Загребване: 4.3 s  

 Изсипване: 4 s  

 Разтягане на телескопа без товар: 27.5 s  

 Разтягане на телескопа с товар: 33 s  

 Събиране на телескопа без товар: 26.4 s  

 Събиране на телескопа с товар: 25.7 s 
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  Вилици: 

 Дължина: 1200 mm 

 Ширина/дебелина: 125/50 mm 

 Максимално разстояние между 

вилиците: 1040 mm 

 Ъгъл на ротация на захващащото 

устройство: 126° 

 Двигател: 4400 см
3
, четирицилиндров 

 Номинални обороти: 2350 min
-1

 

 Мощност: 101/74.5 HP/kW 

 Max въртящ момент: 413 Nm при 

1350 min
-1

 

 

Допълнителни /опционални/ технически 

характеристики, които не са 

задължителни: 

 Кофа с нож  за телескопичен товарач с 

обем - 1.0 m
3
 и ширина L=2450 mm 

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – минимум 12 

месеца, максимум 36 месеца;  

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 

Обща цена в 

лева без ДДС 

1     

2     

3     

 

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) 

 

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. 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г.; 

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); 

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

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

7. 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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