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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  

“Дебулко“ ООД 
(Бенефициент- наименование) 

гр. София,  

бул. "Ботевградско шосе" 260 
(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 и въвеждане в експлоатация на следните машини представляващи ДМА: 

Абкант машина – 1 брой, Координатно-заваръчна машина – 1 брой, Заваръчна 

роботизирана система – 1 брой, Mултипроцесна компактна машина за заваряване – 1 

брой и Oтрезна машина за рязане под ъгъл – 1 брой“ 
(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 и въвеждане в експлоатация на следните машини представляващи ДМА: 

Абкант машина – 1 брой, Координатно-заваръчна машина – 1 брой, Заваръчна 

роботизирана система – 1 брой, Mултипроцесна компактна машина за заваряване – 1 

брой и Oтрезна машина за рязане под ъгъл – 1 брой“ 
(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. 
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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 

„Дебулко“ ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-нически 

характеристики 

Забеле

жка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките / услугите / 

строителството: 

Абкант машина – 1 брой с 

еквивалентни или по-добри 

параметри от следните минимални 

технически и функционални 

характеристики: 
-Усилие на огъване:  мин. 1300 kN 

-Дължина на огъване:  мин 3000 мм. 

-Полезна височина на работа: мин. 600 мм. 

-Бомбиране с CNC управление 

-Система на заден ограничител мин. 4 оси: X – 

ос, R – ос, Z 1 – ос, Z 2 - ос 

-Хидравлично захващане на горните и долните 

инструменти 

-Лазерна защита за безопасност 

-Скорост по Y – ос, бърз ход: мин 200 мм/сек.  

-Скорост по Y – ос, работен ход: 25 мм/сек. 

-Скорост по Y – ос, обратен ход: мин 200 

мм/сек.. 

-Скорост по Х – ос: мин.1000 мм/сек. 

-Скорост по R – ос: мин. 300 мм/сек. 

-Теледиагностика чрез интернет 

-Непрекъснато захранване с електричество на 

управлението 

-Огъване с контрол на дебелината 

-Осветление на работното пространство 

  



 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Дебулко“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

3 

отпред и отзад 

-Скенер за 2D код 

 

Координатно-заваръчна машина – 1 

брой с еквивалентни или по-добри 

параметри от следните минимални 

технически и функционални 

характеристики: 
-Функция на машината: 

 Електрозаваряване на 2D и 3D 

детайли от тел, тръби и листов 

материал; 

Технически данни: 

-Обхват на заваряване: 

 Дължина: 0- мин.1800 мм ± 0,2 мм; 

 Ширина: 0- мин.1000 мм   ± 0,2 мм; 

 Височина 0- мин. 400 мм  ± 0,2 мм; 

 Размери на детайла: 

 Мин. 1.800х1.000х400 мм; 

-Заваръчен трансформатор: 

 Мощност на трансформатора:  

 Мин. 0-250 kVa при 50 % ED; 

-Защитни съоръжения: 

 Защитна ограда; 

-Пневматична инсталация: 

 Програмируема, регулира 

притискането  на всеки цилиндър 

при всяка заварка; 

-Инсталация за водно охлаждане: 

 Отделните кръгове за 

електродите, заваръчния 

трансформатор и други части. С 

охладител на обратната 

охлаждаща вода; 

-Управление на машината: 

 CNC - свободно програмируемо 

управление; 

-Управление на заваряването: 

 С техника на постоянен ток и 

програмируем заваръчен процес; 

-Средночестотна технология: 

 С трансформатори за заваръчен 

ток средна честота; 

-Заваръчна клеща: NC-програмируема: 

 С постоянен ток и/или 

средночестотна технология. 

 С ход по вертикала 0-400 мм; 

 Ход Z – ос:свободно 

програмируема 0- мин. 400 мм; 

 C - ос: свободно програмируема 0º 

- 270º 

 

Заваръчна роботизирана система – 1 

брой с еквивалентни или по-добри 

параметри от следните минимални 

технически и функционални 

характеристики: 
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Робот 

-Работна зона - мин. 1700 мм; 

-Брой управляеми оси - мин. 6 бр.; 

-Скорост на работа - мин. 150 м/мин.; 

-Точност на повтаряемост - +-0,1 мм; 

-Токоизточник 

-Заваръчни методи: пулсов миг/маг и виг; 

-Обхват - мин. 30-350 а; 

-Контролер 

-Възможност за запаметяване на програми; 

-Предефинирани програми за заваряване; 

-Воден охладител с водоохлаждаема горелка; 

-Сензор за опипване; 

-Автоматична корекция на траекторията 

спрямо дъгата; 

-Възможност за почистване на горелката; 

Ротатор 

-Максимална товароносимост - мин 250 кг; 

-Ос с цифрово управление - мин.1 ос 

 

Мултипроцесна компактна машина 

за заваряване – 1 брой с 

еквивалентни или по-добри 

параметри от следните минимални 

технически и функционални 

характеристики: 
-Заваръчни методи: МИГ/МАГ, ВИГ и РЕДЗ; 

-Обхват на заваръчният ток - мин. 20 - 200 А; 

-Диаметри на използваните телове мин. 0,6 мм 

- 1.0мм; 

-Скорост на телоподаване - мин. 1,0 – 12 м/мин 

 

Отрезна машина за рязане под ъгъл – 

1 брой с еквивалентни или по-добри 

параметри от следните минимални 

технически и функционални 

характеристики: 
-Капацитет на рязане при 0

0 
 - 95 х 151 мм; 

-Капацитет на рязане при скосяване 45
0 
-  95 х 

90 мм; 

-Възможност за регулиране скосяването 48 

градуса в ляво и в дясно; 

-Възможност за регулиране на наклона 47 

градуса в ляво и 2 градуса в дясно; 

-Шум и вибрации:  

Ниво на шума макс. 99 dB(A)  

Звукова мощност  макс 112 dB(A) 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 
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1. Гаранционен срок – (да се 

посочи в месеци); 

2. Време за реакция при 

възникнал проблем – (да се посочи в 

минути); 

3. Време за отстраняване на 

повреда на място – (да се посочи в 

часове); 

4. Срок на извънгаранционен 

сервиз – (да се посочи в месеци). 

Извънгаранционният сервиз 

включва остраняване на повреди, 

дефекти или неизправности по 

активите предмет на доставка по 

този договор за сметка на 

Възложителя,  които да гарантират 

непрекъсваемост на тяхното 

използване при запазване на 

функционалните им характеристики. 
Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

Всички активи трябва да бъдат 

доставени с техническа 

документация на български език или, 

ако няма такава възможност, на 

английски език. Електронни версии 

са приемливи като допълнение, към 

хартиен носител. 

  

Изисквания към правата на собственост 

и правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Няма  

  

Изисквания за обучение на персонала 

на бенефициента за експлоатация : 

Няма  

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Няма  

  

Други:  

Няма 
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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/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 

общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата 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; 

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

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (Неприложимо); 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (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); 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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6. Документи по т. 1, 2, 3, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

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

подизпълнители); 

7. Документ за закупена документация за участие (Неприложимо); 

8. 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) 

 

 

 


