
 

                               

Приложение А 

 

 

ДО  

”БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД  
(Бенефициент- наименование) 

с. Главиница 4406, общ. Пазарджик 

ул. „Осемнадесета“ № 18  
(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 технологично оборудване: 

Обособена позиция 1: Технологична линия за първична обработка на естествена кожа - 

1 бр.;  

Обособена позиция 2: Технологична линия за производство на колани - 1 бр.; 

Едноиглова права машина с цилиндрично рамо – 1 бр.; Едноиглова права машина 

тежък клас с цилиндрично рамо – 1 бр.  

Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения 

върху кожени изделия - 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, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: 

 

Обособена позиция 2: Технологична линия за производство на колани - 1 бр.; 

Едноиглова права машина с цилиндрично рамо - 1бр.; Едноиглова права машина 

тежък клас с цилиндрично рамо - 1бр.» 

 
 (наименование на предмета на процедурата) 

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. 



 

 

 

  

2 

2 

 

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 

„БЕСТИЯ ПЕТ“ ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството на 

стоките / услугите / строителството: 

Доставеното оборудване, следва да 

съответства на предвидените в Техническата 

спецификация задължителни минимални 

технически и функционални характеристики на 

оборудването. 

 

1. Технологична линия за производство на 

колани, включваща: 

 

1.1. Машина за нанасяне на лепило чрез 

пръскане:  

- Работа с еднокомпонентни лепила на 

водна основа; 

- Работен плот с аспирационна система; 

- Работно налягане  6 bar; 

- Работна площ - 1300 х 700 мм; 

- Пистолет за пръскане на лепилото с 

регулиране на струята; 

1.2. Машина за обрязване на ръбове на 

колани: 

- Максимална ширина на колана - 80 мм; 

- Вградена аспирация; 

- Регулиране на скоростта; 

- "U" образни остриета; 

1.3. Машина за окрайчване, оразмеряване и 

печатане на  колани: 

- Работно поле 280x210 mm 

- Хидравлични сила на удара 8000 kg 

- Възможност за топъл печат 

- Дигитален контрол на температурата за 

топъл печат 
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- Възможност за топъл печат с фолио 

- Брояч 

- LED лампа 

1.4. Машина за заглаждане ръба на колана 

чрез термично полиране:  

- Горещи вибриращи инструменти за 

полиране;  

- Регулируема скоростта на подаване 

макс. 15 m/s; 

- Външна станция за допълнително 

полиране;   

- Максимална ширина на детайлите 100 

mm; 

- Електронна машина за полиране на 

колани от двете страни едновременно; 

- Автоматично центриране на детайлите; 

- Възможност за съвместна работа с други 

машини в линия; 

1.5. Автоматична машина за ушиване на 

катарами:  

- Регулируем инструмент за 

позициониране на детайла – 1 бр.; 

- Максималната скорост 1000 бода / мин.; 

- Шевна област  100 mm; 

- Максимална дебелина на детайла 8 mm; 

- Максимална дължина на бода 12 mm; 

- Работно налягане 6 bar; 

- Максимална дебелина на конеца 15/3. 

1.6. Автоматична машина за полиране и 

финиширане лицето на колани: 

- 2 бр. последователно работещи четки; 

- Контрол панел за управление;  

- Блок за управление на налягането; 

- Вакуумна транспортна система на 

колана; 

- Двойна аспирация;  

- Комплект специфични инструменти за 

полиране / фрезоване; 

- Възможност за съвместна работа с други 

машини в линия; 

- Хоризонтално полиране на колана; 

- Регулируема  скорост на шлайф 

инструмента; 

- Регулируема скоростта на транспорта; 

- Бърза смяна на инструменти. 

1.7. Автоматична машина за поставяне на 

рапиди:  

- Автоматично поставяне на рапиди с 

двойно захранване - долно и горно; 

- Контрол чрез микропроцесор; 

- Контролен панел; 

- Възможност за частично или цялостно 

броене на поставените рапиди; 

- Опция за програмиране на различни 

работни цикли; 

- Опция за тест, чрез бавно поставяне; 

1.8. Машина за поставяне на скоби за гайки 
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на колани:  

- Пневматично поставяне на скоби; 

- Управление с педал; 

- Автоматично зареждане на скобите; 

Пневматична окомплевка и клапан за контрол 

на налягането. 

 

2.Едноиглова права машина с цилиндрично 

рамо – 1 бр. , със следните минимални 

технически характеристики: 

 

- с цилиндрично рамо 

- с основен, иглен и алтерниращ горен 

транспорт на крачето 

- голям вертикален грайфер 

- механична защита на вала 

- диаметър на цилиндричното рамо 78 мм 

- електропневматично рязане на конците 

- електропневматична затяжка и вдигане 

на крачето 

- височина на повдигане на крачето до 20 

мм 

- настройка височината на хода на 

крачето до 9 мм 

- максимална дължина на бода до 9 мм 

- шевни конци до 10/3 

- максимална скорост на шиене 2800 

бода/мин. 

- позициониран на иглата 

- плавен старт  

- вграден електронен мотор 

- комплект с маса с разделен падащ плот 

 

3.Едноиглова права машина тежък клас с 

цилиндрично рамо – 1 бр., със следните 

минимални технически характеристики: 

 

- с цилиндрично рамо 

- с основен, иглен и алтерниращ горен 

транспорт на крачето 

- грайфер лодка 

- електропневматично рязане на конците 

- електропневматична затяжка и вдигане 

на крачето 

- интегрирана втора дължина на бота  

- допълнителна електропневматична 

бремза за конеца 

- електропневматична промяна на 

височината на хода на крачето  

- височина на повдигане на крачето до 30 

мм 

- височина на хода на крачето до 12 мм 

- максимална дължина на бода до 15 мм 

- шевни конци до 5/3 

- максимална скорост на шиене 1250 

бода/мин.  

- електронно позициониране на иглата 
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- бутон за единичен бот и междинна 

затяжка  

- интегрирано осветление  

- комплект с маса с вграден електронен 

мотор 

 

Допълнителни технически изисквания и 

параметри към оборудването, които ще 

бъдат оценявани към ТЕХНОЛОГИЧНА 

ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КОЛАНИ:  

 

Посочете и дайте подробно описание в 

офертата си, дали предлаганото от 

кандидата оборудване притежава някоя от 

следните допълнителни технически 

характеристики: 

 

За позиция: 1.4. Машина за заглаждане ръба 

на колана чрез термично полиране: 

- Наличие на допълнително устройство 

за обработка ръбовете на детайлите.  

- Наличие на комплект за полиране на 

дръжки.  

За позиция: 1.5. Автоматична машина за 

ушиване на катарами: 

- Производителност ≥ 350 бр./час 

- Наличие на готови програми за шиене 

- Наличие на възможност за 

програмиране на нови програми за 

шиене  

За позиция: 1.7. Автоматична машина за 

поставяне на рапиди: 

- Наличие на възможност за работа с 

двустранни рапиди; 

- Възможност за автоматично поставяне на 

два различни вида декоративни елементи 

(рапиди или капси) в един работен цикъл, 

по предварително зададена програма; 

- Максимална дължина на рапида  ≥ 12 мм 

- Възможност за лесна смяна на 

захранващите контейнери и 

предназначение (Напр. за поставяне на 

капси) 

- Инверторен мотор 

- Екран за презентация на съобщения за 

грешки 

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Изпълнителят описва условията на 

гаранционно, следгаранционно, абонаментно 

или друго обслужване, като Възложителят 

изисква за отделните обособени позиции, 

както следва: 

За Обособена позиция 2:  
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1. Гаранционен срок – в месеци, считано от 

датата на подписване на двустранен финален 

приемо - предавателен протокол за изпълнение 

предмета на процедурата. 

2. Период на безплатно техническо обслужване 

на машините за целия период на гаранционния 

срок за сметка на изпълнителя (включва: масла, 

филтри, транспортни ленти, труд, консумативи 

и подмяна на износващи се елементи – по 

зададени изисквания на производителя) – в 

месеци, считано от датата на подписване на 

двустранен финален приемо - предавателен 

протокол за изпълнение предмета на 

процедурата. 

3. Време за реакция при проблем (констатиране 

на възникнала повреда) - в часове, считано от 

подаден сигнал за възникналата повреда.  

4. Време за отстраняване на повреда – в дни, 

считано от деня на констатиране на възникнала 

повреда.  

 

*Оферти с предложени:  

- Гаранционен срок за период по-кратък от 36 

месеца и по-дълъг от 60 месеца ще бъдат 

предложени за отстраняване и няма да бъдат 

разглеждани. 

- Период на безплатно техническо обслужване 

на машините за целия период на гаранционния 

срок за сметка на изпълнителя (включва: 

масла, филтри, транспортни ленти, труд, 

консумативи и подмяна на износващи се 

елементи – по зададени изисквания на 

производителя) за период по-кратък от 36 

месеца и по-дълъг от 60 месеца ще бъдат 

предложени за отстраняване и няма да бъдат 

разглеждани. 

- Време за реакция при проблем по-малко от 4 

(четири) часа ще бъдат предложени за 

отстраняване и няма да бъдат разглеждани;  

- Време за отстраняване на повреда по-малко 

от 1 (един) ден, няма да се допускат до оценка. 

 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата (ако е приложимо):  

 

Всички активи трябва да бъдат доставени с 

техническа документация в един оригинал 

и/или на електронен носител на български 

език. Електронни версии са приемливи като 

допълнение, към хартиен носител. 

 

Изискуеми документи към доставката: 

• Ръководство за експлоатация на 

оборудването или еквивалентен документ - на 

хартия или електронен носител;  

• Технически паспорт на оборудването 
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или еквивалентен документ на български език;  

• Гаранционна карта на български език. 

 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални продукти 

(ако е приложимо). 

Не е приложимо. 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

 

Изпълнителят трябва да извърши минимум 

1 (едно) обучение на персонала на 

Възложителя за работа с доставеното 

оборудване, до 5 работни дни след пуск на 

оборудването на територията на 

Бенефициента, като извършеното обучение 

се устаноява с приемо – предавателен 

протокол за въвеждане в експлоатация. В 

предлаганата цена не се включва стойността 

на обучението – същото е за сметка на 

избрания изпълнител. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Изпълнителят се задължава да включи в 

офертата си и да изпълни за негова сметка 

всички подпомагащи дейности, свързани с 

доставка, монтаж, инсталиране и пускане в 

експлоатация, включително: 

• Да осигури транспорт до мястото на 

изпълнение на доставка и инсталация; 

• Да извърши пуск и настройка на 

доставеното – оборудване, вкл. софтуер 

при наличие на такъв; 

• Преди транспортиране на оборудването, 

предмет на този договор, Изпълнителят е 

длъжен да покани Възложителя да 

присъства за сметка на Изпълнителя на 

демонстрационни тестове, които ще бъда 

извършени в завода на производителя. 

Изпълнителят организира и осигурява 

провеждането на изпитание и тестове на 

гаранционна производителност на 

оборудването под формата на тестове с 

различни материали, които се използват 

при производството на Възложителя. 

Изпълнителят следва да поеме разходите 

за транспорт /сухоземен или въздушен/ и 

настаняване на до двама представители на 

Възложителя. Изпълнителят е длъжен да е 

информиран дали към момента на 

поканата нормативната уредба на 

съответната държава и наложените от 

нея превантивни мерки /в случай че 

оборудването се транспортира от друга 

държава/ позволяват това, във връзка с 

възникналата към настоящия момент 
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световна пандемия, което трябва да 

упомене в изпратената до Възложителя 

покана. Възложителят има право да 

откаже, което не променя условията и 

задълженията на страните по този 

договор. В случай, че Възложителят приеме 

и присъства на демонстрационни тестове, 

същият има право да направи възражения 

относно качествата и съответствието на 

оборудването с Договора и приложенията 

му. 

Други:  

Оборудването посочено в техническото 

предложение трябва да отговаря на следните 

общи технически изисквания: 

- В цялата си окомплектовка да е ново и 

неупотребявано; 

- Да е окомплектовано с всички 

необходими кабели, аксесоари, 

материали за монтаж, отговарящи на 

изискванията на съответния 

производител; 

- Всички захранвания и захранващи 

кабели трябва да бъдат съвместими със 

стандартната мрежа за 

електрозахранване в Р. България и със 

стандартите в ЕС; 

- Да се достави в подходяща транспортна 

опаковка, която гарантира запазването 

на целостта и функционалността му. 

 

Изпълнителят се задължава да извърши всички 

допълнителни дейности, свързани с транспорта, 

инсталацията и въвеждането в експлоатация на 

активите по обособената позиция. 

 

Място на доставка: България, гр. Пазарджик 
 

  

 

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 Технологична линия за производство на 

колани, вкл.: 

1.1. Машина за нанасяне на лепило чрез 

1 бр.   
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пръскане-1 бр.  

1.2. Машина за обрязване на ръбове на 

колани-1 бр.  

1.3. Машина за окрайчване, оразмеряване 

и печатане на колани-1 бр.  

1.4. Машина за заглаждане ръба на колана 

чрез термично полиране-1бр.  

1.5. Автоматична машина за ушиване на 

катарами-1 бр.  

1.6. Автоматична машина за полиране и 

финиширане лицето на колани-1бр.  

1.7. Автоматична машина за поставяне на 

рапиди-1 бр.  

1.8. Машина за поставяне на скоби за 

гайки на колани-1бр.  

2. Едноиглова права машина с цилиндрично 

рамо 

1 бр.   

3. Едноиглова права машина тежък клас с 

цилиндрично рамо 

1 бр.   

 

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) 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната 

цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем 

общата  цена в съответствие с единичната  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; 

 
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


