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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, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 

Обособена позиция 1 – 5-осен обработващ център – 1 бр; 

Обособена позиция 2 – Обработващ център – 1 бр” 
(наименование на предмета на процедурата) 

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, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 

Обособена позиция 1 – 5-осен обработващ център – 1 бр; 

Обособена позиция 2 – Обработващ център – 1 бр” 
 

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

 
 

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. 
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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 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 
1. Обособена позиция 1: 5-оцен 

обработващ център – 1 бр. 

 

Минимални характеристики: 
 

- Ходове  X/Y/Z мин. 500/450/400 mm 

- Шпиндел≥12 000 rpm 

- Конзолна наклоняема въртяща маса -

мax. товар 200 kg. само за 

позициониране 

- Машинна база от композитен 

полимер бетон 

- Директна измервателна система с 

инкрементални линийки по 

линейните оси на движение- X, Y, Zс 

въздушно продухване на линийките 
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- Охлаждане през шпиндела 12 bar 

- Устройство за мерене на 

инструмента 

- Опипвач на детайлас оптичен 

предавател 

- 3D управление и възможност за 

индивидуализация на 

интерфейса и правата на достъп 

на няколко оператора с чипкарта 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка:  

- Дължина на машината от 2690мм до 

2730 мм 

 

- Ширина на машината от 3400мм до 

3450 мм 

 

- Номинална сила на тяга по ос Z – 

11,50 kN 

 

- Максимално работно подаване X,Y,Z 

– 20 000 mm/min 

 

- Размер на съчмено винтовата двойка 

по ос Z - Ø40 x P16 mm 

 

- Система за охлаждане на шпиндела  

 

- Система за компенсиране на 

термалните деформации в шпиндела  

 
 

2. Обособена позиция 2: Обработващ 

център – 1брой: 

Минимални характеристики: 

- Ходове X/Y/Z мин 600/560/510 mm 

- Шпиндел  ≥ 12 000 об/мин,  

- Директна измервателна система с 

инкрементални линийки по 
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линейните оси на движение- X, Y, Z 

с въздушно продухване на 

линийките 

- Охлаждане през шпиндела мин. 12 

bar 

- устройство за мерене на инструмента 

- Опипвач на детайла с оптичен 

предавател 

- 3D управление и възможност за 

индивидуализация на интерфейса и 

правата на достъп на няколко 

оператора с чипкарта 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка:  

 

- Дължина на машината от 4900мм до 

4980 мм 

 

- Ширина на машината  от 2270мм до 

2320 мм 

 

- Сила на стягане на инструмента в 

шпиндела – 15,7 kN 

 

- Палет 400мм х 400 мм 

 

- Наличие на B ос с максимална 

скорост на въртене – 100 об/мин 

 

- Максимално работно подаване X,Y,Z 

– 30 000 mm/min 

 

- Размер на съчмено винтовата двойка 

по ос Z - Ø45 x P20 mm 

 

- Система за охлаждане на шпиндела  

 

- Система за компенсиране на 

термалните деформации в шпиндела; 
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- Двупалетна станция; 

 

- Хоризонтален шпиндел; 

 

- В ос с директно задвижване. 
 

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционен срок /важи и за двете 

обособени позиции/: 

 Предложеният от изпълнителят 

гаранционен срок на машините да е 

минимум 12 месеца и максимум 60 

месеца. 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 Техническа спецификация; 

 Инструкция за употреба; 

 Гаранционна карта. 

Всички горепосочени документи трябва да 

се представят на български език. 
 

 

  

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 : 

 
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).  
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Изпълнителят се задължава да  извърши 

монтаж, пуск в експлоатация и фина 

настройка на машините.  

 
 

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 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:  
 

- Авансово плащане в размер до 15 (петнадесет)% от стойността на договора за 

доставка в срок от 10 календарни дни след подписване на договора за доставка и 

след издаване на фактура за авансово плащане от Изпълнителя, 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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- Междинно плащане  в размер на 75 (седемдесет и пет)% от стойността на 

договора за доставка в срок до 5 календарни дни преди доставка на машините от 

Изпълнителя, 

- Балансово плащане в размер на остатъка до  100 (сто)% от стойността на 

договора за доставка в срок от 10 календарни дни след извършване на доставката, 

инсталацията и пускането в експлоатация на оборудването на територията на 

производственото предприятие на „Лидер маг” ЕООД, след издаване на фактура за 

балансово плащане и подписване на приемо-предавателни протоколи. 
 

 

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); 

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) 
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