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“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от „ЕНЕРГОРЕМОНТ СЛИВЕН„ ООД   и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган” 

   

 

Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител 

По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

  
 

 

ДО  

„ЕНЕРГОРЕМОНТ СЛИВЕН„ ООД    

                                                                                     гр. Сливен, ул. Стефан Караджа 21 
 

 
 Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 
 

 

с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени 

позиции: 

 Обособена позиция 01 Хидравличен абкант със СNC управление; 

 Обособена позиция 02 Валова кръглоогъваща машина със СNC управление; 

 Обособена позиция 03 Фреза (вертикален обработващ център); 

 Обособена позиция 04 Струг;” 
(да се посочи/отбележи  обособената позиция/и, за които се подава оферта) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 

процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по 

обособени позиции: 

 Обособена позиция 01 Хидравличен абкант със СNC управление; 

 Обособена позиция 02 Валова кръглоогъваща машина със СNC управление; 

 Обособена позиция 03 Фреза (вертикален обработващ център); 

 Обособена позиция 04 Струг;” 
(да се посочи/отбележи  обособената позиция/и, за които се подава оферта) 

 (посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в 

пояснителния документ и документацията за участие.  

Техническата оферта съдържа _____________ варианта* за изпълнение на предмета на 

процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие. 
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(*попълва се ако в документацията е позволена вариантност на офертите и ако 

кандидатът предлага такава) 

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани 

в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.  

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,  
(работни/календарни дни/месеци или др.) 

но не повече от срока указан в обявата/поканата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с 

приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на 

процедурата - Приложение № 2. 

(* попълва се, когато предмета на процедурата  изисква различни срокове за изпълнение) 

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета 

на настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

ЕНЕРГОРЕМОНТ СЛИВЕН ООД 

Предложение на 

кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките / услугите / 

строителството: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 01  

ХИДРАВЛИЧЕН АБКАНТ СЪС СNC 

УПРАВЛЕНИЕ 

Спецификация: 

 

- Работна дължина мин. 3600 мм; 

- Разстояние между колоните (страниците) 

мин. 3100 мм; 

- Налягане (капацитет) мин. 250 тона;  

- СNC управление; 

- Антидеформационна с-ма; 

- Многоканална призма Multi-V или 

еквивалент, лазерно закалена и шлифована; 

-  Призма V- 32, 80, 125, 200 мм,; 

-  К-т държач 67, 105 мм и нож за Ø 25, 30, 

40,60 мм 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 02  

ВАЛОВА КРЪГЛООГЪВАЩА МАШИНА 

СЪС СNC УПРАВЛЕНИЕ 

Спецификация: 

- Работна дължина на валовете мин. 2100 мм; 

- Дебелина на предварително огъване мин. 14 

мм; 
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- Диаметър на горния вал – мин. 300 мм; 

- СNC управление; 

- Вертикална поддържаща кранова система 

на детайла за мин. диам 2,0 м и мин.тегло 

1,5  т;  

- Странични поддържащи ролки от двете 

страни на машината; 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 03  

ФРЕЗА (ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТВАЩ 

ЦЕНТЪР; 

Спецификация: 

- Размери на масата 1120 х 510 мм; 

- Натоварване на масата мин. 1000 кг; 

- Ход по ос Х 1020 мм; 

- CNC управление със възможност за 

симулация готови цикли за лесно 

програмиране; 

- CNC управлението с TFT дисплей; 

-  Възможност за индивидуализиране на 

интерфейса и правата на достъп за 

оператори 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 04  

СТРУГ 

Спецификация: 

- Разстояние между центрите мин. 5000мм; 

- Диаметър на обработвания детайл на  

супорта мин. 800 мм; 

- Мак. тегло на обработваемия детайл между 

центрите мин. 4500 кг 

- Цифрова индикация; 
 

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 
(за всички обособени позиции) 

 

 Минимален гаранционен срок (срок на 

гаранционна поддръжка на 

предложеното оборудване ) –12 месеца/ 

1 година; 

 Условия на гаранционно обслужване на 
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предлаганото оборудване;  

- Да се посочи време за реакция за 

отстраняване на неизправност; 
 

 Извън гаранционна поддръжка - при 

условията на производствена гаранция,  

предлагана от Доставчика  за този вид 

оборудване: 

- Да доставя всички резервни части 

необходими за правилното функциониране 

на оборудването; 

- Да осигури сервизни специалисти за 

ремонт и обслужване и поддръжка на 

доставките; 
 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  
(за всички обособени позиции) 

 

 

-Доставчикът трябва да предостави 

необходимата документация за експлоатация на 

оборудването. 

 

  

Изисквания към правата на собственост 

и правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 
(за всички обособени позиции) 

 

- След подписване на двустранен 

приемо– предавателен протокол  за 

приемане на доставките и приключване 

дейностите по договора, собствеността на 

оборудването преминава в ръцете на 

Възложителя. 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 
не е приложимо 

______________________________________ 

(преписва се от техническата спецификация и 
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условия) 

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  
Изисквания за монтаж на оборудването и 

пускане в експлоатация 
(за всички обособени позиции)  
Цялото оборудване трябва да бъде монтирано, 

пуснато в експлоатация и предадено в работещ 

вид. Обстоятелството се констатира с 

двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол. 
 

  

Място на доставките 
(за всички обособени позиции) 

Сливен, ул. Стефан Караджа 21 
 

  

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 

обхват.  

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 

 

Приложение № 1 – Техническо описание на стоките/услугите/строителството от 

предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение; 

Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата; 

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата). 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 

___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 
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          Приложение № 1 

________________________________________________________________________________

_ 

(наименование на кандидата) 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

на стоките/услугите от предмета  

на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 

 

 

№ 

 Оферта на Участника  

Описание 

на 

доставките/ 

услугите/ 

дейностите/ 

строителст-

вото 

Мя

рк

а 

 

К-

во 

Ти

п 

Описание Станд

арт 

Про-

изво-

дител 

Страна 

на 

произхо

д 

Позиц

ия по 

прило

-

жения 

в 

оферт

ата 

катал

ог 

Забе-

леж- 

ка 

   

 

 

 

 

 

       

( предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на 

процедурата) 
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 

      ___________________________________________ 

       (длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

________________________________________________________________________________

_ 
(наименование на кандидата) 

График за изпълнение на предмета на процедурата 

 

№ Описание 

/Вид и № на 

стоките/услугите/етап  или 

дейност от строителството, 

които ще се извършват/ 

Начален срок* 

на започване на 

изпълнението 

Краен срок*за 

приключване на 

изпълнението  

 

Забележка 

     

     

     

     

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на 

поръчката) 

 

*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване 

на договора 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 

      ___________________________________________ 

       (длъжност на представляващия участника) 
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