
 

                               
 
 
ДО  
МЕБЕЛ-М ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 
гр. Добрич, ул. Батовска № 19 
(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 монтаж на машини и оборудване в изпълнение на дейност 4 от проекта по 
9 обособени позиции: 
ОП 1 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 1 от Одитен доклад - абрихт - 1 бр. 
ОП 2  Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 2 от Одитен доклад - щрайхмус - 
1 бр. 
ОП 3 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 3 от Одитен доклад - форматно-
разкройващ циркуляр - 1 бр. 
ОП 4 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 4 от Одитен доклад - фреза - 1 бр. 
ОП 5 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 5 от Одитен доклад - форматно-
разкройващ циркуляр - 1 бр. 
ОП 6 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 6 от Одитен доклад - CNC 
обработващ център - 1 бр. 
ОП 7 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 7 от Одитен доклад - банциг - 1 
бр. 
ОП 8 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 8 от Одитен доклад - лентов 
шлайф - 1 бр. 
ОП 9 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 9 от Одитен доклад - кантов 
шлайф - 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 Г-Н МИХАЙЛОВ, 

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

за определяне на изпълнител чрез публична покана с предмет:  
 
“Доставка и монтаж на машини и оборудване в изпълнение на дейност 4 от проекта по 
9 обособени позиции” 

(наименование на предмета на процедурата) 
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № _____ “__________________________________________” 
     (посочват се № и наименование на обособената позиция, по 

която участникът подава оферта) 
 
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 ще ползваме / няма да 

ползваме (грешното се изтрива) подизпълнители.                                                                                            
 
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата  ______________ 

календарни дни/месеца (грешното се изтрива), 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 
МЕБЕЛ-М ЕООД 

(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 
Марка/модел/производител/тех-
нически характеристики 

Забележк
а 

Изисквания към изпълнението и 
качеството на стоките: 
  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Абрихт - 1 
бр. 
Задължителни минимални технически и 
функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 3 kW 
Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Спирален рендосващ вал с минимум 2 (две) 
спирали  
Дължина на работната маса  
≥ 2200мм  
Ширина на работната маса ≥ 410мм 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Щрайхмус - 
1 бр. 
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Задължителни минимални технически и 
функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 6 kW 
Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Спирален рендосващ вал с минимум 2 (две) 
спирали  
Електронен контрол на позицията по 
височина  
Максимална дълбочина на отнемане ≥ 8мм 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Форматно-
разкройващ циркуляр - 1 бр. 
Задължителни минимални технически и 
функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 3 kW 
Широчина/височина на режещия 
инструмент 104 мм 
Обороти в минута – 4800 rpm 
Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Плъзгаща маса (каретка) с ролкови лагери  
Микро-регулиране на успоредния линеал 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4. Фреза - 1 бр. 
Задължителни минимални технически и 
функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 6 kW 
Широчина/височина на режещия 
инструмент 140 мм 
Обороти в минута – 10000 rpm 
Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Моторизирана настройка на височината и 
наклона на шпиндела 
Плъзгаща маса (каретка) с ролкови лагери  
Бързо-сменяем шпиндел   
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5.Форматно-
разкройващ циркуляр - 1 бр. 
Задължителни минимални технически и 
функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 3 kW 
Широчина/височина на режещия 
инструмент 104 мм 
Обороти в минута – 4800 rpm 
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Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Подрезвач с независим мотор  
Микро-регулиране на успоредния линеал  
Плъзгаща маса (каретка) с ролкови лагери 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6. CNC 
обработващ център - 1 бр. 
Задължителни минимални технически и 
функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 10 kW 
Обороти в минута – 24000 rpm 
Размери на работния плот X / Y / Z – 
2500/1250/85 мм  
Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Размери на работния плот >2500/1250/85мм  
Защитна кабина за намаляване на 
необходимата площ за инсталация на 
машината  
Контролиран сгъстен въздух за всяка от 
конзолите  
Активиране и деактивиране на сгъстен 
въздух и вакуум за всяка конзола отделно  
Интерполираща 4-та ос за работа с агрегати  
Вакуумна система с капацитет >90 м3/ч  
Нестинг-маса за монтаж върху конзоли 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7. Банциг - 1 
бр. 
Задължителни минимални технически и 
функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 4 kW 
Широчина/височина на режещия 
инструмент 460 мм 
Обороти в минута – 473 rpm 
Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Диаметър на маховика (водещо колело) 
 ≥ 710мм  
Скорост на лентата ≥ 21м/сек  
Керамични направляващи на банциговата 
лента 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8. Лентов 
шлайф - 1 бр. 
Задължителни минимални технически и 
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функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 3 kW 
Широчина на обработващия  
инструмент 150 мм 
Скорост на лентата 25 м/сек 
Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Моторизирана настройка на шлайфащата 
маса по височина  
Осветление на работната повърхност 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9. Kантов 
шлайф - 1 бр. 
Задължителни минимални технически и 
функционални характеристики: 
Обща инсталирана мощност – 3 kW 
Широчина на обработващия инструмент 
150 мм 
Скорост на лентата 11 м/сек 
Допълнителни технически 
характеристики, които Бенефициентът 
ше оцени съгласно Методиката за оценка 
Дължина на лентата ≥ 2200мм  
Осцилация на лентата чрез независим мотор  
Наклон на работната маса 90°- 45°  
Устройство за шлайфане на фурнир 
 
Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо): 
 
Всеки участник е длъжен да предложи 
гаранционна поддръжка на доставенaта 
машина /доставените машини/, включваща 
подмяна на дефектирали части и 
отстраняване на повреди при експлоатация 
на машините и отстраняване на възникнали 
софтуерни проблеми в срока на 
гаранционното обслужване. За всяка 
обособена позиция минималният 
гаранционен срок е 12 месеца. 
 
Всеки участник е длъжен да предложи в 
офертата си извънгаранционно сервизно 
обслужване, което да бъде за минимум 12 
месеца след изтичане на гаранционния срок 
и да включва:  
- доставка на резервни части;  
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- сервизно обслужване;  
- поддръжка функционалността на 
управляващия софтуер за сметка на 
клиента.  
 
Всеки участник е длъжен да представи в 
офертата си време за реакция при повреда с 
посещение на техник, което ще бъде 
оценено съгласно избраните показатели в 
Методика за оценка. Минималното време за 
реакция при повреда с посещение на техник 
е 12 часа, а максималното време е 48 часа. 
Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на 
предмета на процедурата (ако е 
приложимо):  
 
Всеки участник следва да посочи в 
офертата си, че ако бъде избран за 
изпълнител, при приемане на доставката ще 
предостави следните документи:  
- Технически паспорт/спецификация;  
- Ръководство за експлоатация и 
обслужване на български и/или английски 
език;  
- Гаранционна карта 

  

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 : 
 
Кандидатът следва да предостави безплатно 
обучение на персонала за работа с 
доставената машина/и.  
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо): 
 
Неприложимо 
 

  

Други:  
 
Неприложимо 
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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 (попълва се само 
таблицата, отнасяща се до обособената позиция, по която участникът подава оферта): 
 
Обособена позиция 1:  
 

№ 
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 Aбрихт  1 бр.   
 

 
Обособена позиция 2:  
 

№ 
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 Щрайхмус  1 бр.   
 
Обособена позиция 3:  
 

№ 
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 Форматно-разкройващ 
циркуляр 

1 бр.   

 
Обособена позиция 4:  
 

№ 
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 Фреза  1 бр.   
 
Обособена позиция 5:  
 

№ 
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) 
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1 Форматно-разкройващ 
циркуляр  

1 бр.   

 
Обособена позиция 6:  
 

№ 
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 CNC обработващ център  1 бр.   
 
Обособена позиция 7:  
 

№ 
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 Банциг 1 бр.   
 
Обособена позиция 8:  
 

№ 
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 Лентов шлайф  1 бр.   
 
Обособена позиция 9:  
 

№ 
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 Кантов шлайф  1 бр.   
 
 
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена1 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:  

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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1. Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора за съответната 

обособена позиция се заплаща срещу издадена фактура в срок от 30 дни след подписване на 
договор; 

2. Първо междинно плащане в размер на 20 % от стойността на договора за 
съответната обособена позиция се заплаща в срок от 30 дни срещу издадена фактура и след 
получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че оборудването е готово за 
транспортиране; 

3. Второ междинно плащане в размер на 30 % от стойността на договора за 
съответната обособена позиция в срок от 30 дни се заплаща срещу издадена фактура и след 
доставка на оборудването; 

4. Окончателно плащане в размер на 20 % от стойността на договора за съответната 
обособена позиция се заплаща срещу издадена фактура в срок oт 30 дни след подписване на 
приемо-предавателен протокол, удостоверяващ доставка, инсталация и проведено обучение 
за работа с доставеното оборудване.     ( 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; 
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); 
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват); 
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. Декларация за запознатост с определенията за нередности;  
8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие 
 
 
 
ДАТА:  ___________г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 
(име и фамилия) 
 
(длъжност на представляващия кандидата) 

 


