Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50,
ал.1 от ЗУСЕСИФ
ДО
„РОДИНА-ХАСКОВО” АД
Гр. Хасково; бул. „Илинден”- края
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“ Закупуване на един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина, един
брой CNC контролирана хидравлична гилотина и един брой автоматична мармираща
машина.”
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:
“ Закупуване на един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина, един
брой CNC контролирана хидравлична гилотина и един брой автоматична мармираща
машина.”
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
„РОДИНА-ХАСКОВО” АД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките:
Обособена позиция 1: Закупуване на брой
четиривалова
хидравлична
листоогъваща машина:
Задължителни минимални технически
характеристики:
1. Техническа характеристика:
1.1.Работна дължина минимум 3100 мм;
1.2.Максимален капацитет на огъване минимум 10
мм;
1.3.Максимален капацитет на огъване с преден
подгъв минимум 8 мм;
1.4.Диаметър на горен вал минимум 270 мм;
1.5.Диаметър на долен вал минимум 250 мм;
1.6. Диаметър на страничните валове минимум 210
мм;
1.7. Мощност на мотора минимум 11kW;
1.8. Хидравличен контрол.
2.Съставни части (компоненти):
2.1. Цифрова индикация за позицията на долните и
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страничните валове;
2.2. Възможност за огъване на конуси;
2.3.Странични опори;
2.4. Централна опора (асансьор) ;
2.5. Валове от специална стомана (стомана с висока
твърдост) и закалени по индукционен път
(допълнителна
обработка,
осигуряваща
по-висока
износоустойчивост
и предпазваща валовете от надраскване и
нараняване) или еквивалентно;
2.6. Горен вал с хидравлично отваряне за лесно
изваждане на детайла;
2.7. Хидравлична настройка за силата на притискане
на долния вал;
2.8. Отделен от машината ергономичен и подвижен
пулт за управление.

Допълнителни технически
характеристики, които не са
задължителни:
1.1 Всички валове монтирани и напаснати с
високоякостни лагери;
1.2 Принцип на повдигане на страничните валове –
„пеперудена“ система. Система позволяваща
качествено огъване на тесни заготовки, шини, с
дебелини по-големи от максималния капацитет на
огъване;
1.3 Паралелност на валовете гарантирана от
ексцентрични оси, прилежно монтирани в корпуса
на машината;
1.4
Прецизноогъване
на
заготовки
с
максималнадебелина и минимален диаметър на
изделието – Ø = максимум диаметър на горния вал Х
3;
1.5 Задвижване на минимум долен и горен вал с
отделни хидромотори
1.6 Огъване на детайл с вътрешен диаметър <= 810
мм при дебелина на материала >= 8 мм.

Обособена позиция 2: Закупуване на един
брой CNC контролирана хидравлична
гилотина:
Задължителни минимални технически
характеристики:
2 броя стандартни ъглови ограничителя
2 броя поддържащи рамене
Ножове с 4 режещи повърхности за рязане максимум
750 N/mm², нераждавейка, ъгъл на рязане: 0,5 мах
Точност на рязане 0,01 mm
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Допълнителни технически
характеристики, които не са
задължителни:
Режеща сила на машината минимум 360 kN;
Скорост на позициониране на задния упор минимум
99мм/сек;
Тегло на машината максимум 8 000 кг.
Дължина на рязане над 3000мм;
Наличие на оптична перископна система от
огледала, монтирани в горната греда за наблюдаване
на линията на сряза;
Хидравлично масло в системата максимум 250 л.;
Обща инсталирана мощност над 17КVA;
Брой удари в минута при минимален ъгъл и 100мм
дължина над 28;
Възможности за рязане
- До 10мм черна стомана и 6мм неръждаема стомана.
- До или повече от 12мм черна стомана и 8мм
неръждаема стомана;
Контролер на машината вграден в горната греда.

Обособена позиция 3: Закупуване на един
брой автоматична мармираща машина:
Задължителни минимални технически
характеристики:
2 броя глави минимум 500 mm;
2 броя глави минимум 250 mm;
Шлайфащи инструменти с диаметър 60 mm, 50mm,
40mm.

Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка:
Обособена позиция 1: Закупуване на брой
четиривалова
хидравлична
листоогъваща машина:
1. Участниците
не
могат
да
предлагат гаранционен срок пократък от 12 календарни месеца и
по-дълъг от 60 календарни месеца.
2. Участниците
не
могат
да
предлагат време за реакция пократко от 1 часа и по-дълго от 9
часа.
3. Участниците следва да предложат
в своята оферта време за доставка
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в календарни дни. Участниците не
могат да предлагат време за
доставка
по-кратко
от
20
календарни дни и по-дълго от 180
календарни дни.
Обособена позиция 2: Закупуване на един
брой CNC контролирана хидравлична
гилотина:
1. Участниците
не
могат
да
предлагат гаранционен срок пократък от 12 календарни месеца.
Обособена позиция 3: Закупуване на един
брой автоматична мармираща машина:
1. Участниците следва да предложат
в своята оферта време за реакция
не по-кратко от 2 астрономически
часа и време за отстраняване на
повредата не по-кратко от 1
астрономически час.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Обособена позиция 1: Закупуване на брой
четиривалова
хидравлична
листоогъваща машина: на английски език
Обособена позиция 2: Закупуване на един
брой CNC контролирана хидравлична
гилотина: на български и английски език
Обособена позиция 3: Закупуване на един
брой автоматична мармираща машина:
Неприложимо
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Обособена позиция 1: Закупуване на брой
четиривалова
хидравлична
листоогъваща машина:
Неприложимо
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Обособена позиция 2: Закупуване на един
брой CNC контролирана хидравлична
гилотина:
Неприложимо
Обособена позиция 3: Закупуване на един
брой автоматична мармираща машина:
Неприложимо
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Обособена позиция 1: Закупуване на брой
четиривалова
хидравлична
листоогъваща машина:
Неприложимо
Обособена позиция 2: Закупуване на един
брой CNC контролирана хидравлична
гилотина:
Неприложимо
Обособена позиция 3: Закупуване на един
брой автоматична мармираща машина:
Неприложимо
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Обособена позиция 1: Закупуване на брой
четиривалова
хидравлична
листоогъваща машина:
Неприложимо
Обособена позиция 2: Закупуване на един
брой CNC контролирана хидравлична
гилотина:
Неприложимо
Обособена позиция 3: Закупуване на един
брой автоматична мармираща машина:
Неприложимо
Други: _____________________________
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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:
№

1

2

3

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена
в лева

Обща цена в лева
без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

Обособена
позиция
1: 1 брой
Закупуване
на
брой
четиривалова хидравлична
листоогъваща машина
Обособена
позиция
2: 1 брой
Закупуване на един брой
CNC
контролирана
хидравлична гилотина
1 брой
Обособена позиция 3:
Закупуване на един брой
автоматична мармираща
машина

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: __________________________
( описва се)

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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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;
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)
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Документът е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-1029-C01/09.02.2016 г.
„Подобряване на производствения процес на РОДИНА-ХАСКОВО АД“.
Бенефициент: РОДИНА-ХАСКОВО АД
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 РОДИНА-ХАСКОВО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган.

