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                                                                До  

                        ММ Сервиз ЕООД, 

                                                                                    Гр. Варна, ул. Топра Хисар №30, ап.1 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на: 

- един брой тривалов електромеханичен вал (Мярка 1); 

- един брой хоризонтален шлайф (Мярка 2); 

- един брой тунелна машина за измиване и почистване (Мярка 3); 

- един брой конзолен кран (Мярка 4); 

- един брой мотокар газов (Мярка 5); 

- един брой профилоогъваща машина (Мярка 6); 

- един брой радиал бормашина (Мярка 7); 

- един брой хидравлична машина за рязане на ъгли (Мярка 8). 

 

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:  

 

Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на: 

Обособена позиция 1- един брой тривалов електромеханичен вал (Мярка 1)  

Обособена позиция 2- един брой хоризонтален шлайф (Мярка 2)  

Обособена позиция 3- един брой тунелна машина за измиване и почистване (Мярка 3) 

Обособена позиция 4- един брой конзолен кран (Мярка 4)  

Обособена позиция 5- един брой мотокар газов (Мярка 5) 
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Обособена позиция 6 - един брой профилоогъваща машина (Мярка 6)  

Обособена позиция 7 - един брой радиал бормашина (Мярка 7)  

Обособена позиция 8 - един брой хидравлична машина за рязане на ъгли (Мярка 8)  

 

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 ________________ 

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 

ММ СЕРВИЗ ЕООД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Обособена позиция 1- един брой 

тривалов електромеханичен вал (Мярка 

1)  

Задължителни минимални технически 

изисквания: 

- Работна дължина 2 050mm; 

- Капацитет на огъване с преден подгъв 4,0 

mm; 

- Капацитет на огъване без преден подгъв 

4,5 mm; 

- Диаметър на горния вал 140 mm; 
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- Минимален диаметър на огъваното 

изделие 210 mm; 

- Мощност на ел. двигателя 2,20 kW. 

Допълнителни технически 

характеристики: 

- Машина с асиметрично разположени 

валове 

- Валове от специална стомана (стомана с 

висока твърдост) и закалени по 

индукционен път 

- Моторизирано задвижване на задния (т.е. 

страничния) вал – нагоре - надолу 

 

Обособена позиция 2- един брой 

хоризонтален шлайф (Мярка 2)  

Задължителни минимални технически 

изисквания: 

- Размери на масата 300x1 000 mm; 

- Максимален работен обхват по ос Х 1 000 

mm; 

- Максимален работен обхват по ос Y 300 

mm; 

- Обща мощност на моторите 8,60 kW. 

Допълнителни технически 

характеристики: 

- Максимално безопасно натоварване на 

масата (тегло на заготовката) – минимум 

190 kg 

- Максимално разстояние от центъра на 

шпиндела до масата, минимум 500 mm 

- Скорост на движение (преместване) на 

работната маса, регулируема в диапазона 

поне от 5-25 m/min 

- Стъпка на подаване на вертикална ос – 

0,002 mm 

 

Обособена позиция 3- един брой тунелна 

машина за измиване и почистване 

(Мярка 3)  

Задължителни минимални технически 

изисквания: 

- Дължина на конвейера 3 000mm; 

- Ширина на конвейера 545 mm; 

- Дължина на тунела 2 000 mm; 
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- Мощност на ел. Мотора 0,55 kW; 

- Мощност на нагревателя на резервоара 

2,00 kW; 

- Капацитет на вентилатора 1 200 m³/h 

 

Допълнителни технически 

характеристики: 

- Скорост на конвейера, регулируем в 

диапазон минимум 1-4 m/min 

- Регулиране на температурата – 

автоматично 

 

Обособена позиция 4- един брой конзолен 

кран (Мярка 4)  

Задължителни минимални технически 

изисквания: 

- Товароподемност 250 kg; 

- Дължина на рамото 3 000mm; 

- Височина на колоната 4 050 mm; 

- Работен ъгъл на завъртане на стрелата 270 

градуса; 

- Инсталирана мощност на телфера- 1,00 

kW 

Допълнителни технически 

характеристики: 

- Височина на подем (работна) минимум 3 

m (три метра) 

- Скорост на придвижване на телфера, 

минимум 10 м/мин 

- Скорост на подема (скорост на повдигане)  

– основна минимум 5 м/мин, микро - поене 

1.3 м/мин  

 

Обособена позиция 5- един брой мотокар 

газов (Мярка 5) 

Задължителни минимални технически 

изисквания: 

- Товароподемност 6 000 kg; 

- Височина на обслужване 3 000 mm; 

- Дължина до рамената на вилиците 3 250 

mm. 

Допълнителни технически 

характеристики: 

- Машина с едноскоростна автоматична 
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трансмисия 

- Радиус на завиване: до максимум 3 160 мм  

- Защитен покрив за водача 

 

Обособена позиция 6- един брой 

профилоогъваща машина (Мярка 6)  

Задължителни минимални технически 

изисквания: 

- Диаметър на осите 60/60 mm; 

- Диаметър на ролките 177 mm; 

- Мощност на мотора 4,00 kW; 

- Скорост на въртене 6,40 m/min. 

Допълнителни технически 

характеристики: 

- Хидравлично задвижване, нагоре и надолу 

на долните огъващи ролки. 

- Наличие на цифрова индикация позицията 

на долните (огъващите) ролки 

- Наличие на хидромотор осигуряващ 

въртенето на ролките 

- Възможност за експлоатация на машината 

както в хоризонтално, така и във 

вертикално положение 

- Доставката трябва да включва поне 

комплект стандартни ролки, с които да 

може да се огъва плътен материал – шина с 

размери 60х20 mm до диаметър Ø 500 mm 

 

Обособена позиция 7- един брой радиал 

бормашина (Мярка 7)  

Задължителни минимални технически 

изисквания: 

- Максимално разстояние от оста до 

колоната 1 600 mm; 

- Минимално разстояние от оста до 

колоната 350 mm; 

- Скорости 16 бр.; 

- Обороти на шпиндела 25-2 000 об/мин; 

- Мощност на мотора 5,50 HP. 

 

Допълнителни технически 

характеристики: 

- Максимален капацитет на пробиване – 

минимум 50 mm 
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- Наличие на работна маса 

- Наличие на автоматично подаване на оста 

- Наличие на осветителна лампа 

(осветление на работната зона) 

 

 

Обособена позиция 8- един брой 

хидравлична машина за рязане на ъгли 

(Мярка 8)  

Задължителни минимални технически 

изисквания: 

- Мощност на мотора 4,00 kW; 

- Брой рязания 50 br/min; 

- Капацитет на рязане 3; 6 mm 

Допълнителни технически 

характеристики: 

- Работна маса с линеали и метални водачи 

с метрична скала за лесна и точна работа с 

машината 

- Педал за управление на рязането – жило с 

директна връзка към вентила стартиращ и 

прекъсващ процеса на рязане. 

- Вграден в корпуса на машината втори 

педал с жило с директна връзка към 

вентила, отключващ и заключващ системата 

за регулиране на ъгъла на отрязване. 

- Регулируем ъгъл на отрязване с диапазон 

от 30 до 140 градуса 

- Височина на машината от 1250 до 1300 

mm (включително)  
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

1. Участниците следва да предложат 

в своята оферта време за доставка 

в календарни дни. Участниците не 

могат да предлагат време за 

доставка по-кратко от 20 

календарни дни и по-дълго от 120 

календарни дни. Кандидати, които 

предложат срок за доставка под 

минимално изискуемите ще бъдат 

отстранени. 

  



 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Документът е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0678-C01/20.11.2017 г. „Подобряване на енергийната 

ефективност на ММ СЕРВИЗ ЕООД“. 

Бенефициент: ММ СЕРВИЗ ЕООД 

Документът 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 документът се 

носи от ММ СЕРВИЗ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

7 

7 

2. Кандидатите следва да предложат 

в своята оферта гаранционен срок 

в календарни месеци. Кандидатите 

не могат да предлагат 

гаранционен срок по-кратък от 12 

календарни месеца.  

3. Максималния гаранционен срок, 

който могат да предложат 

кандидатите е 60 месеца. 

4. С цел реалистичност на 

предоженото време за реакция, 

кандидатите  не могат да 

предлагат време по- кратко  от 2 

часa и по-дълго от 24 часа. 

5. Кандидати, които предложат 

време за реакция под минимално 

изискуемите ще бъдат отстранени. 

6. Кандидатите могат да предложат 

възможност за подмяна на 

дефектиралото оборудване с 

налично на склад със същите 

параметри, докато се осъществи 

ремонтът. 

 

 
 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

- двустранно подписан от 

представители на двете страни приемо-

предавателен протокол за напълно 

завършена доставка и въвеждане в 

експлоатация на доставената техника и 

оборудване; 

- оригинална данъчна фактура за 

дължимата сума; 

- инструкция за експлоатация; 

- декларация за съответствие, ако е 

приложимо; 

- гаранционни карти 

- двустранно подписан от 

представители на двете страни протокол 

за проведено обучение на оператори на 
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бенефициентаза сметка на изпълнителя. 
 

 

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 : 

Неприложимо 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Неприложимо 

 
 

  

Други: _____________________________ 
 

  

 

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) 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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. Авансово плащане в размер на ………..лв (………) без ДДС, представляващо 60 % 

от общата цена в срок до  7 (седем) календарни дни от подписване и влизане в 

сила на договора и след представяне на оригинална данъчна фактура за 

дължимата сума. 

       2. Окончателно плащане в размер на ………..лв. (………..) без ДДС, представляващо  

40% от общата в срок до  7 (седем) календарни дни след доставка и пуск в експлоатация 

на оборудването и след представяне на следните документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

- двустранно подписан от представители на двете страни приемо-предавателен 

протокол за напълно завършена доставка и въвеждане в експлоатация на доставената 

техника и оборудване; 

- оригинална данъчна фактура за дължимата сума; 

- инструкция за експлоатация; 

- декларация за съответствие, ако е приложимо; 

- гаранционни карти 

- двустранно подписан от представители на двете страни протокол за проведено 

обучение на оператори на бенефициентаза сметка на изпълнителя. 
 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  

цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  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); 
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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; 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


