
 

                               

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

ал.1 от ЗУСЕСИФ 

 

 

ДО  

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 

с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца  

ул. Мир № 8 
(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 дълготрайни материални активи (ДМА) - машини и оборудване“ - 

обособени позиции, съгласно Техническата спецификация, както следва: Обособена 

позиция 1 - Анализатор на химическия състав на металите - 1 бр.; Обособена позиция 2 

- Компенсираща уредба за регулиране на реактивна енергия за пещта- 1 бр.; Обособена 

позиция 3 - Аспирация за отвеждане и очистване на въздуха в леярна - съоръжение - 1 

бр.; Обособена позиция 4 - Водоохладителна кула - съоръжение - 1 бр.; Обособена 

позиция 5 - Установка за центробежно леене - 1 бр.; Обособена позиция 6 - Мотокар за 

вътрешнофирмен транспорт - 1 бр.; Обособена позиция 7 - Електронна автомобилна 

везна - 1 бр.; Обособена позиция 8 - Лентова отрезна машина - 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 ГОСПОДА, 

 

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

за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на дълготрайни материални активи 

(ДМА) - машини и оборудване“ - обособени позиции, съгласно Техническата 

спецификация, съгласно следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - 

Анализатор на химическия състав на металите - 1 бр.; Обособена позиция 2 - 

Компенсираща уредба за регулиране на реактивна енергия за пещта- 1 бр.; Обособена 

позиция 3 - Аспирация за отвеждане и очистване на въздуха в леярна - съоръжение - 1 

бр.; Обособена позиция 4 - Водоохладителна кула - съоръжение - 1 бр.; Обособена 

позиция 5 - Установка за центробежно леене - 1 бр.; Обособена позиция 6 - Мотокар за 

вътрешнофирмен транспорт - 1 бр.; Обособена позиция 7 - Електронна автомобилна 

везна - 1 бр.; Обособена позиция 8 - Лентова отрезна машина - 1 бр.” 
(наименование на предмета на процедурата) 
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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 90 календарни дни от 

датата на подписване на офертата.  

 (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: 

 

1. Кандидатът изтрива позицията/ позициите, за доставката на която/ито не се 

кандидатства; 

2. В колона „Предложение на кандидата“ освен Марка/ модел/ производител 

задължително се посочват конкретните технически характеристики на 

предлагания от кандидата продукт; 

3. Ако кандидата не предлага някоя от следващите опции, посочени като „ако е 

приложимо“, в колоната „Предложение на кандидата“ се записва НЕ Е 

ПРИЛОЖИМО! 

 

Обособена позиция 1 

Изисквания и условия на 

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Анализатор на химическия състав на 

металите с минимални технически и 

функционални характеристики: 

Лабораторен апарат за анализ на състава 

на метали (спектроанализатор) със 

следния състав и характеристики: 

- Лабораторен (стационарен) базов 

апарат - базов модул за Fe, Al и Cu - 
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бази; 

- включен софтуер и специализиран 

рекалибрационен стандарт – ICAL 

или еквивалентен; 

- по една аналитична програма; 

- осигурена инсталация, включително 

на доставена компютърна система, 

монитор, принтер; 

- осигурено свързване към други 

консумативи (например към аргон) 

- с включени всички елементи за 

започване на работа (до ключ). 

Монтаж, настройка и пускане в действие 

и технологична проба 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Кандидатите следва да предложат 

условия за гаранционна поддръжка 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 Срок за гаранционно обслужване; 

 Време за реакция при гаранционен 

сервиз. 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Комплект техническа документация 

съгласно европейските изисквания: 

Гаранционна карта; Паспорт с техническа 

спецификация, от която да са видни 

оферираните технически и функционални 

характеристики на продукта; 

Ръководство или Инструкция за 

експлоатация; Декларация за 

съответствие, в изпълнение на всички 

приложими нормативни изисквания към 

продукта в съответствие с изискванията 

на Регламент 765/2008 и Решение 768/2008 

на Европейския съюз. 

  

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 : 

Обучение на операторите за работа с 

машината/оборудването - за сметка на 

Изпълнителя. 
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Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

НЕПРИЛОЖИМО! 
 

  

 

 

Обособена позиция 2 

Изисквания и условия на 

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Компенсираща уредба за регулиране на 

реактивна енергия за пещта с минимални 

технически и функционални 

характеристики: 

Електрическа уредба за регулиране на 

реактивна електро енергия за пещта със 

следните характеристики: 

- KKU – 400 V, 50 Hz; 

- Мощност – не по-малка от 120 kVar; 

- Филтри за висши хармоници – не по-

малко от 14%. 
 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Кандидатите следва да предложат 

условия за гаранционна поддръжка 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 срок за гаранционно обслужване; 

 Време за реакция при гаранционен 

сервиз. 

Монтаж, настройка и пускане в действие 

и технологична проба. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Комплект техническа документация 

съгласно европейските изисквания. 

(Например: Гаранционна карта; Паспорт; 

Ръководство и/или Инструкция за 

експлоатация; Техническа спецификация, 

от която да са видни оферираните 

технически и функционални 

характеристики на активите; Декларация 

за съответствие и др.) 
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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 : 

Обучение на операторите за работа с 

машината/оборудването за сметка на 

Изпълнителя 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Определяне на мястото за монтаж и 

осигуряване на електрозахранване в 

съответствие с изискванията 
 

  

 

 

Обособена позиция 3 

Изисквания и условия на 

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Аспирация за отвеждане и очистване на 

въздуха в леярна - съоръжение с 

минимални технически и функционални 

характеристики: 

Аспирация за отвеждане и очистване на 

въздуха със следните характеристики: 

- Дебит на аспирирани замърсени 

газове – не по-малък от 4000 m
3
/час; 

- Осигурено пречистване на изхода – 

замърсеност по-малка от 20 мг/ 

нm3/час. 

Монтаж, настройка и пускане в действие 

и технологична проба 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Кандидатите следва да предложат 

условия за гаранционна поддръжка 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 срок за гаранционно обслужване; 

 Време за реакция при гаранционен 

сервиз. 
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Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Комплект техническа документация 

съгласно европейските изисквания. 

(Например: Гаранционна карта; Паспорт; 

Ръководство и/или Инструкция за 

експлоатация; Техническа спецификация, 

от която да са видни оферираните 

технически и функционални 

характеристики на активите; Декларация 

за съответствие и др.) 

  

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 : 

Обучение на операторите за работа с 

машината/оборудването за сметка на 

Изпълнителя 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Определяне на мястото за монтаж и 

осигуряване на електрозахранване в 

съответствие с изискванията 
 

  

 

 

Обособена позиция 4 

Изисквания и условия на 

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Водоохладителна кула - съоръжение с 

минимални технически и функционални 

характеристики: 

Водоохладителна кула - затворен тип със 

следния състав и характеристики: 

- входна температура на флуида – не 

по-ниска от +35
о
С;  

- изходна температура – не по-висока 

от +27
о
С; 

- температура на мокър термометър 

+20
 о

С. 

Монтаж, настройка и пускане в действие 
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и технологична проба 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Кандидатите следва да предложат 

условия за гаранционна поддръжка 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 срок за гаранционно обслужване; 

 Време за реакция при гаранционен 

сервиз. 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Комплект техническа документация 

съгласно европейските изисквания. 

(Например: Гаранционна карта; Паспорт; 

Ръководство и/или Инструкция за 

експлоатация; Техническа спецификация, 

от която да са видни оферираните 

технически и функционални 

характеристики на активите; Декларация 

за съответствие и др.) 

  

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 : 

Обучение на операторите за работа с 

машината/оборудването за сметка на 

Изпълнителя 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Определяне на мястото за монтаж и 

осигуряване на електрозахранване в 

съответствие с изискванията 
 

  

 

 

Обособена позиция 5 

Изисквания и условия на 

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

___________________________________ 
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Установка за центробежно леене с 

минимални технически и функционални 

характеристики: 

Установка за центробежно леене с кокили 

със следните характеристики: 

- Средни размери на установката – 

2500х1300 mm; 

- Дължина на кокилите – 1000 mm; 

- Възможност за промяна на 

дебелината на кокилите – от 200 до 

500 mm; 

- Електро задвижване с възможност 

за регулиране на оборотите на 

двигателя. 
Монтаж, настройка и пускане в 

действие и технологична проба 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Кандидатите следва да предложат 

условия за гаранционна поддръжка 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 срок за гаранционно обслужване; 

 Време за реакция при гаранционен 

сервиз. 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Комплект техническа документация 

съгласно европейските изисквания. 

(Например: Гаранционна карта; Паспорт; 

Ръководство и/или Инструкция за 

експлоатация; Техническа спецификация, 

от която да са видни оферираните 

технически и функционални 

характеристики на активите; Декларация 

за съответствие и др.) 

  

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 : 

Обучение на операторите за работа с 

машината/оборудването за сметка на 

Изпълнителя 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от   
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бенефициента (ако е приложимо).  

__________________________________ 

Определяне на мястото за монтаж и 

осигуряване на електрозахранване в 

съответствие с изискванията 
 

 

 

Обособена позиция 6 

Изисквания и условия на 

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Мотокар за вътрешнофирмен транспорт 

с минимални технически и функционални 

характеристики: 

Мотокар за осигуряване на 

вътрешнофирмен транспорт със следните 

характеристики: 

- товароподемност – не по-малка от 

3000 кг; 

- височина на повдигане – не по-малка 

от 3000 мм; 

- мощност на двигателя – не по-ниска 

от 40 кВт; 

- Трансмисия – автоматична; 

- Радиус на завиване – не по-голям от 

2500 мм. 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Кандидатите следва да предложат 

условия за гаранционна поддръжка 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 срок за гаранционно обслужване; 

 Време за реакция при гаранционен 

сервиз. 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

Комплект техническа документация 

съгласно европейските изисквания. 

(Например: Гаранционна карта; Паспорт; 

Ръководство и/или Инструкция за 

експлоатация; Техническа спецификация, 
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от която да са видни оферираните 

технически и функционални 

характеристики на активите; Декларация 

за съответствие и др.) 

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 : 

Обучение на операторите за работа с 

машината/оборудването за сметка на 

Изпълнителя 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Определяне на мястото за монтаж и 

осигуряване на електрозахранване в 

съответствие с изискванията. 
 

  

 

 

Обособена позиция 7 

Изисквания и условия на 

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Електронна автомобилна везна с 

минимални технически и функционални 

характеристики: 

Автомобилна везна за осигуряване на 

теглови контрол на входа и на изхода от 

производството със следните 

характеристики: 

- Минимална дължина на 

платформата – не по-малка от 15 

м; 

- Измервателни възможности 

(максимален товар) – не по-малко 

от - 50 000 кг; 

- Измервателни възможности 

(минимален товар) – не по-голям от 

450 кг; 

- Стойност на едно деление – не по-

голяма от 20 кг; 

- Клас на точност - III по БДС ; ЕN 

45501 търговски везни или 

еквивалентен; 
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- Захранващо напрежение -

стандартно 220V; 

- Честота на захранващото 

напрежение - 50 Hz.. 

Монтаж, настройка и пускане в действие 

и технологична проба 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Кандидатите следва да предложат 

условия за гаранционна поддръжка 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 срок за гаранционно обслужване; 

 Време за реакция при гаранционен 

сервиз. 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Комплект техническа документация 

съгласно европейските изисквания  

  

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 : 

Обучение на операторите за работа с 

машината/оборудването за сметка на 

Изпълнителя 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Определяне на мястото за монтаж и 

осигуряване на електрозахранване в 

съответствие с изискванията 
 

  

 

 

Обособена позиция 8 

Изисквания и условия на 

ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Лентова отрезна машина с минимални 

технически и функционални 

характеристики: 
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Машина за рязане на метални изделия – 

лентов тип със следните характеристики: 

- Хидравлично управление – стягане 

на материала, повдигане и спускане 

на рамото; 

- Регулиране на скоростта – от 20-

120 м/мин; 

- Тип на контрола на подаването и 

силата на натиска – автоматичен 

ADFR; 

- Хидравличен индикатор за обтягане 

на лентата. 

Монтаж, настройка и пускане в действие 

и технологична проба 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

_ Кандидатите следва да предложат 

условия за гаранционна поддръжка 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 срок за гаранционно обслужване; 

 Време за реакция при гаранционен 

сервиз. 
 

 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Комплект техническа документация 

съгласно европейските изисквания. 
 

  

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 : 

Обучение на операторите за работа с 

машината/оборудването за сметка на 

Изпълнителя 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Определяне на мястото за монтаж и 

осигуряване на електрозахранване в 

съответствие с изискванията  
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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: 

 

№ 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 Анализатор на химическия 

състав на металите 
1 бр.   

2 Компенсираща уредба за 

регулиране на реактивна 

енергия за пещта 

1 бр.   

3 Аспирация за отвеждане и 

очистване на въздуха в леярна - 

съоръжение 

1 бр.   

4 Водоохладителна кула - 

съоръжение 
1 бр.   

5 Установка за центробежно леене 1 бр.   

6 Мотокар за вътрешнофирмен 

транспорт 
1 бр.   

7 Електронна автомобилна везна 1 бр.   

8 Лентова отрезна машина 1 бр.   
 

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) 

 

 

 

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
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

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) 

 

 

 


