Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50,
ал.1 от ЗУСЕСИФ
ДО
«Техно-Йота 2001» ЕООД
(Бенефициент- наименование)

гр. София, район Искър, 1528,
ж.к. Дружба 1, ул. «Мюнхен» 4
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ: ________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по обособени
позиции:
Обособена позиция 1: Абкант преса
Обособена позиция 2: Лазерна машина с възможност за обработка на тръби”
(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 специализирано оборудване по обособени
позиции:
Обособена позиция 1: Абкант преса
Обособена позиция 2: Лазерна машина с възможност за обработка на тръби”
(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:
За Обособена позиция 1: Абкант преса
Изисквания и условия на
„Техно-Йота 2001“ ЕООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/
технически характеристики

(наименование на бенефициента)

Изисквания
към
изпълнението
качеството на стоките:

Забележка

и

Абкант преса – 1 бр.
Минимално
изискуеми
технически
характеристики
(основание
за
допустимост на офертата):
 Усилие на огъване мин.1700 kN
 Дължина на огъване мин. 3230 мм
 Полезна височина на вграждане мин. 520
 Бомбиране със CNC управление
 Система на заден ограничител мин. 4 оси:
X – ос , R – ос, Z1– ос, Z2 – ос
 Енергоспестяващи
технологии
при
задвижване на притискащата греда
 Механичен захват на инструментите
 Лазерна защита за безопасност
 Автоматичен контрол на огъването на
материалите
 Огъване с контрол на дебелината
 Възможност за теледиагностика чрез
интернет
 Скорост по Y – ос бърз ход мин. 220
мм/сек
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 Скорост по Y – ос работен ход мин. 25
мм/сек
Допълнителни
технически
характеристики, подлежащи на оценка:
 Наличие на система за автоматично
измерване
на
дебелината
на
материала
 Наличие на система за автоматичен
контрол на натиска/усилието
 Общ брой контролируеми оси на
абкант пресата - до 10 бр.
 Точност по ос “Y” – под 0,002мм
 Литри
хидравлично
масло
в
системата на машината – до 150 л
 Вид задвижване на машината хибридна
система
серво
електрическа/хидравлична
 Наличие на система за бърз захват на
горните инструменти с възможност
за захващане на ножовете и от
задната страна на клампите и финно
регулиране с ексцентър
 Наличие на хидравлична активна
система за компенсация, монтирана
в долната греда на абкант пресата и
контролирана
от
ЦПУ-то
на
машината
 Наличие на интегрирана система за
контрол и автоматична корекция на
ъгъла на огъване с инфрачервен
излъчвател
 Наличие на офлайн 3D софтуер с
възможност за изпращане на готови
програми към абкант пресата
 Наличие на придържаща система за
листа
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Изискване за гаранционно обслужване:

Минимум

12

месеца

гаранционно
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обслужване.
Максимум
15
обслужване.
Изискване
обслужване:

месеца

за

гаранционно

извънгаранционно

Не е приложимо.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща
изпълнението
на
предмета на процедурата (ако е
приложимо):
Да
бъде
предоставена
техническа
документация на български език и/или
английски език в един оригинал.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Не е приложимо.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация:
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо.
Други: Оборудването следва да се достави
на адрес: гр. София, ж.к. Дружба 1, ул.
„Мюнхен“ 4

За Обособена позиция 2: Лазерна машина с възможност за обработка на тръби
Изисквания и условия на
„Техно-Йота 2001“ ЕООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/
технически характеристики

(наименование на бенефициента)

Изисквания
към
изпълнението
качеството на стоките:

и

Лазерна машина с възможност
обработка на тръби – 1 бр.

за

Забележка

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------Проект „По-висок производствен капацитет и разширен продуктов асортимент – стъпка за
успешно пазарно позициониране на Техно-Йота 2001 ЕООД“ № BG16RFOP002-2.001-1064-C01,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

4

Минимално
изискуеми
технически
характеристики
(основание
за
допустимост на офертата):
 Работна област X x Y x Z: 3000 мм x
1500 мм x 115 мм
 Наличие на вграден в машината
твърдотелен
дисков
лазерен
източник с мощност не по-малко от
4000 W
 Скорост
на
позициониране
едновременно по Х и Y: мин. 140
м/мин.
 Наличие на сензор за контрол на
пробиването
 Възможност за рязане със сгъстен
въздух до 3 мм.
 Дебелини на рязане:
- конструкционна стомана – мин.
25 мм вкл.
- неръждаема стомана – мин. 20
мм вкл.
- алуминий – мин. 20 мм вкл.
- мед – мин. 8 мм вкл.
- месинг – мин. 8 мм вкл.
 Устройство за обработка на тръби и
профили с възможност за:
- обработка на тръби с диаметър от
15 до 370 мм вкл. и дължина до
3000 мм вкл. без прихващане
- обработка на тръби с диаметър от
15 до 165 мм вкл. и дължина до
6000 мм вкл. с прихващане
 Възможност за автоматична смяна на
работните маси
 Наличие на универсална режеща
глава за всички дебелини
 Възможност за теледиагностика
посредством интернет
Допълнителни
технически
характеристики, подлежащи на оценка:
 Наличие
на
автоматично
приспособление за почистване на
дюзите;
 Наличие на външна опора на
устройство за обработка на тръби и
профили с възможност за обработка
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на тръби
 Наличие на автоматичен патронник
на устройство за обработка на тръби
и профили
 Наличие
на
впръскващо
приспособление в точките на
пробиване
 Наличие на позициониращ лазерен
диод
 Наличие на широка транспортна
лента
за
автоматично
транспортиране на шлаката и
малките детайли извън машината в
лесно достъпен контейнер
 Наличие на специализиран софтуер
на отделно работно място за
проектиране на 2D и 3D детайли
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Изискване за гаранционно обслужване:
Минимум
10
месеца
гаранционно
обслужване
Максимум
12
месеца
гаранционно
обслужване
Изискване
за
извънгаранционно
обслужване:
Минимум 12 месеца извънгаранционно
обслужване
Максимум 120 месеца извънгаранционно
обслужване

Изискване за време за реакция:
Минимум 1 часа време за реакция при
възникнал технически проблем с посещение
на място от техник
Максимум 8 часа време за реакция при
възникнал технически проблем с посещение
на място от техник
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща
изпълнението
на
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предмета на
приложимо):

процедурата

(ако

е

Да
бъде
предоставена
техническа
документация на български език и/или
английски език в един оригинал.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Не е приложимо.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация (ако е
приложимо):
Провеждане на безплатно обучение на
служители на "Техно-Йота 2001" ЕООД за
работа с доставеното оборудване.
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо.
Други: Оборудването следва да се достави
на адрес: гр. София, ж.к. Дружба 1, ул.
„Мюнхен“ 4
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

Обща цена в лева без
ДДС (не се попълва при

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

извършване на периодични
доставки)

1
2
3
4
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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
За Обособена позиция 1: Абкант преса
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

10% авансово плащане – 10 дни след сключване на договор за доставка и
представяне на фактура от доставчика за съответната стойност;

30% междинно плащане - 40 дни след сключване на договор за доставка и
представяне на фактура от доставчика за съответната стойност;

50% междинно плащане - 5 дни след уведомление за готовност на оборудването за
експедиция и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност;

10% балансово плащане – 5 дни след инсталацията на оборудването в базата на
„Техно-Йота 2001“ ЕООД и след съставяне на приемно-предавателен протокол и
представяне на фактура от доставчика за съответната стойност.
За Обособена позиция 2: Лазерна машина с възможност за обработка на тръби
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

10% авансово плащане - 3 дни след сключване на договор за доставка и представяне
на фактура от доставчика за съответната стойност;

80% междинно плащане – 5 дни след доставка на оборудването в базата на „ТехноЙота 2001“ ЕООД и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност;

10% балансово плащане – 5 дни след монтаж и инсталация на оборудването в базата
на „Техно-Йота 2001“ ЕООД и след съставяне на приемно-предавателен протокол и
представяне на фактура от доставчика за съответната стойност.
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;
1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:
3.1. Копие от Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последните три
приключили финансови години (считано от крайната дата за подаване на оферти) в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си копия, заверени от кандидата;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:
4.1. Списък с извършени доставки, сходни с предмета на процедурата, които
кандидатите са изпълнили през последните три години (считано от крайната дата
за подаване на оферти), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или
е започнал дейността си - оригинал;
4.2.Референция/и от клиенти, кореспондираща/и със списъка – копия, заверени от
кандидата;
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, 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;
8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие
а) Декларация за валидност

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-1064-C01, „Повисок производствен капацитет и разширен продуктов асортимент – стъпка за успешно
пазарно позициониране на Техно-Йота 2001 ЕООД”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Техно-Йота 2001“
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------Проект „По-висок производствен капацитет и разширен продуктов асортимент – стъпка за
успешно пазарно позициониране на Техно-Йота 2001 ЕООД“ № BG16RFOP002-2.001-1064-C01,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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