
 

                               

Проект  „Подобряване на производствения капацитет и създаване на предпоставки за реализиране на износ в Лидер маг 

ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Лидер 

маг ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския Съюз и Управляващия орган 

 

Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, 

ал.1 от ЗУСЕСИФ 

 

 

ДО  

Лидер маг ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 

Гр. Търговище, бул. Александър Стамболийски 31 
(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 на оборудване, с три обособени позиции: 

1. Обособена позиция 1: петосен обработващ център – 1 брой; 

2. Обособена позиция 2: струг с ЦПУ – 2 броя; 

3. Обособена позиция 3: CAD/CAM софтуерна система – 1 брой; 

 

 

За обособена позиция №:..................................... 

 

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 на оборудване, с три обособени позиции: 

1. Обособена позиция 1: петосен обработващ център – 1 брой; 

2. Обособена позиция 2: струг с ЦПУ – 2 броя; 

3. Обособена позиция 3: CAD/CAM софтуерна система – 1 брой; 

 

За обособена позиция №:............................ 



 

 

 

  

2 

2 

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 

                 Лидер маг ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

1. Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките : Обособена 

позиция 1: петосен обработващ 

център – 1 брой: 

 

Минимални характеристики: 

-  Охлаждане на съчмено- винтовите 

двойки 

-  Обилно охлаждане 4.5kg - 30l/min 

-  Сравнителна СТОП функция 

-  Допълнителни координати на 

детайла – 300 двойки 

-  Полярни координати G112 

-  EIA моделен цикъл  

-  Синхронизирано резбонарязване 

-  Подготовка за високо налягaне на 

охладителна течност до 70 бара 

-  Обороти на шпиндела 18000 rpm 

-  Стружкотранспортьор 

-  Охлаждане високо налягане 40-70 

Bar 

-  3D Конверсия на Координатите 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка (ДА/НЕ): 
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- Осъществяване на индивидуализация 

на интерфейса и правата на 

потребителски достъп на няколко 

оператора посредством чип карта 

- Наличие на 3D-CNC управление с 

готови цикли за лесно програмиране и 

минимум 19” дисплей 

- Наличие на инкрементални линийки 

по осите     

- Система за автоматична компенсация 

на кинематиката на машината при 5 

осна работа – хардуер и софтуер 

- Система за вътрешно охлаждане през 

шпиндела с високо налягане и тип на 

филтрацията – хартиен филтър 

 

Обособена позиция 2: струг с ЦПУ – 

2 броя; 

 

Минимални характеристики: 

- Револвер – 12 инструмента 

- шпиндел мотор 18,5 KW 

- Максимален обработвеам диаметър Ф 

380 mm 

- Цветен дисплей LCD 10,4” 

- Отвор във вретеното D=91 mm 

- Скорост на вретеното 4000 rpm 

- Потребителски Макро 600 променливи 

- Автоматично улавяне на детайла 

/D:65XL:120X2,5kg/ 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка (ДА/НЕ): 

- Осъществяване на индивидуализация 

на интерфейса и правата на 

потребителски достъп на няколко 

оператора посредством чип карта 

- Наличие на 3D-CNC управление с 

готови цикли за лесно програмиране и 

минимум 15”  дисплей и 3D 

симулация 

- Наличие на револверна глава с 

възможност за монтиране на 12 

инструмента челно и 6 инструмента по 

периферията  

- Наличие на мощна помпа за 

охлаждане през инструментите – 12 

бар. 

 

Обособена позиция 3:CAD/CAM 

софтуерна система – 1 брой; 

 

Минимални характеристики: 
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- съдържа необходимите 

функционалности за моделиране 

(CAD) на най-сложните възможни 

повърхнини, включително свободни 

повърхнини, залагане на 

производствена параметрична 

информация в чертежа (допуски, 

толеранси, отвори, резби), валидация 

на сглобки, фотореалистичен 

рендеринг и др. , якостен FEM-анализ 

- съдържа необходимите CAM-

функционалности за 2.5 , 3 и 5-осна 

фрезова обработка, както и струговане 

- постпроцесор за CNC струг 2-осен 

- постпроцесор за 3-осна фреза 

- постпроцесор за 5-осна фреза 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка (ДА/НЕ): 

- наличие на единна CAD/CAM 

програма 
- Наличие на функционалност за NC 

симулация с реални G кодове в 

рамките на същия софтуер  

- Наличие на синхронна технология за 

редактиране на външни файлове. 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 Предложеният от изпълнителят 

гаранционен срок на машината да е 

минимум 12 месеца 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата (ако е приложимо):  

___________________________________ 

 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

 Изпълнителят се задължава да 

обучи персонала за работа с 

машините в рамките на 2 до 3 

работни дни, като обучението е 

включено в цената на доставката  

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

 Изпълнителят се задължава да 
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извърши монтаж, пуск в 

експлоатация и фина настройка на 

уредите с референтни материали за 

своя сметка  

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) 

 

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 

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; 

                     
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 (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, 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 (ако такава се изисква); 

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) 

 

 

 


