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ДО  

«ПОЛИТЕРМ» ООД 
(Бенефициент- наименование) 

Гр.Шумен,9700,ул. «Цветан Зангов», №15 
(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: 

 “__________________________________________________________________” 
(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, инсталация и въвеждане в експлоатация на: 

Обособена позиция 1: Универсален струг – 1бр.; 

Обособена позиция 2: Линия за термообработка на стоманени детайли – 1бр.: 

- Електрическа шахтова пещ – 1бр.; 

- Електрическа шахтова пещ за отвръщане - 1бр.; 

- Маслена закалочна вана - 1бр. 

- Вана за обезмасляване – 1бр. 

Обособена позиция 3: Мостов едногредов кран – 1бр.“ 
 (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,  считано от датата на 

подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от крайния срок на Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Обособена позиция 1: Универсален струг – 1бр. - …… месеца; 

Обособена позиция 2: Линия за термообработка на стоманени детайли – 1бр.  - …… 

месеца: 

- Електрическа шахтова пещ – 1бр.; 

- Електрическа шахтова пещ за отвръщане - 1бр.; 

- Маслена закалочна вана - 1бр. 

- Вана за обезмасляване – 1бр. 

Обособена позиция 3: Мостов едногредов кран – 1бр. - ……. месеца; 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ от 

крайния срок за получаване на оферти (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: 

 

Обособена позиция 1: Универсален струг  

Изисквания и условия на 

„ПОЛИТЕРМ“ ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забеле

жка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките / услугите / 

строителството: 

 Височина на центрите мм 330 

 Разстояние между 

центрите 
мм 3000 
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 Максимален диаметър на 

обработка 
мм 

 

 над направляващите 
 

660 

 над супорта 
 

470 

 при свален мост 
 

850 

 Ширина на 

направляващите 
мм 400 

ВРЕТЕНО 

 Преден карай на вретеното: 
  

 по DIN55027 
 

№11 

 по ASA 
 

№11 

 Отвор на вретеното мм Ф104 

 Брой оборотни степени бр. 18 

 Оборотен обхват об/мин 
11,2-

2000   

ПОДАВАНИЯ-РЕЗБИ 

 Брой на подаванията бр. 144 

 Обхват на подавания 
  

 надлъжни мм/об 0.039-24 

 напречни мм/об 

 

0.0195-

12 

 Резби бр. 

 

288(4x7

2) 

 метрична мм 0,5-240 

 цолова нав/1" 60-1/8 

 модулна m 0,125-60 

 диаметралпитчова DP 240-0,5 

ход на напречната шейна   360 

ход на кръстатия супорт    140 

ЗАДНО СЕДЛО 

 Диаметър на пинолата мм 90 

 Ход на пинолата мм 240 

 Конус на пинолата Morse МК6 

ДВИГАТЕЛИ 

 Главен двигател kW 11 

 Двигател за бърз ход kW 0,55 

 Двигател за хидроагрегат kW 0,18 

 Двигател за охлаждане kW 0,09 

     РМЦ 3000 
 

4550 
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Комплектация: 

- специално монолитно тяло със сваляем 

мост 

- ел. kомпоненти  TELEMECANIQUE или 

еквивалент 

- централна смазочна система 

- 12 V осветителна  инсталация 

- охладителна инсталация 

- предпазни екрани комплект 

- цялостен заден предпазен щит 

- бърз ход 

- комплект монтирани ремъци 

- фланец за У250 или У315 

- 4-позиционен ножодържач 

- бързозатягащо задно седло 

- преходна втулка 120/МК6 при отвор на 

шпиндела 104 мм  

- мъртъв център МК6 за вретено 104 мм 

 

Допълнителна комплектация: 

- 3-челюстен самоцентриращ се патронник  

315 мм  - 1бр. 

- 4-челюстен несамоцентриращ се 

патронник  600 мм – 1бр.            

- Подвижен люнет 10 - 200 мм – 1бр.   

- Неподвижен люнет 20 - 230 мм с твърди 

пиноли – 1 бр.; 

- Ролкови пиноли вместо твърди пиноли   - 

1 бр.; 

- Въртящ център МК6  - 1 бр.;  

- Редуктор на задното седло  - 1 бр.; 

- Конусен линеал - 1 бр.; 

- Резбоуказател- 1бр.;                                                                                         

- Надлъжен еднопозиционен стоп 

ограничител  – 1 бр.; 

- Електро-динамична спирачка   – 1 бр.; 

- Главен двигател 11 kW вместо 7.5kW  – 1 

бр. 

- Зъбно-ремъчна лира   – 1бр.; 

- Преходна втулка за задното седло 

МК5/МК4 -  1 бр.; 

- Пробивен патронник ф20 с дорник за него 

-  1 бр.; 

- Каталог резервни части – 1 бр.; 

- цифрова индикация по 3 оси. 
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Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка: 

Гаранционна поддръжка – не по-малко от 

12 месеца  и не повече от 36 месеца 

Ако кандидат предложи гаранционна 

поддръжка по-малка от 12 месеца 

офертата ще бъде отхвърлена. Ако 

предложи по-голям срок от 36 месеца, при 

определяне на точките по показателя ще 

бъде взет под внимание 36 месеца 

 

Извънгаранционната поддръжка – не по-

малко от 12 месеца и не повече от 60 

месеца 

Ако кандидат предложи извънгаранционна 

поддръжка по-малка от 12 месеца 

офертата ще бъде отхвърлена. Ако 

предложи по-голям срок от 60 месеца, при 

определяне на точките по показателя ще 

бъде взет под внимание 60 месеца 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

 Технически паспорт на оборудването 

 Ръководство за експлоатация 

 Гаранционна карта 

 Декларация за съответствие 

(всички документи 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 : 

Доставчикът да осигури за собствена 

сметка обучение на персонала за работа с 

доставеното оборудване 
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Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо): 

Бенефициентът ще изгради необходимата 

захранваща инсталации до машината  
 

  

Други:  
 

  

 

Обособена позиция 2: Линия за термообработка на стоманени детайли – 1бр. 

Изисквания и условия на 

„ПОЛИТЕРМ“ ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/техническ

и характеристики 

Забеле

жка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките / услугите / 

строителството: 

 

Линия за термообработка на стоманени 

детайли: 

 

Електрическа шахтова пещ – 1бр. 

Технически характеристики: 

1. Тип на пещта – шахтова, 

електросъпротивителна, с реторта; 

2. Номинална електрическа мощност – 

105,0 kW; 

3. Захранващо напрежение – 3 х 380 / 

220 V; 50 Hz; 

4. Работна среда – защитна; 

5. Брой топлинни зони – 2; 

6. Максимална работна температура – 

950 С; 

7. Максимален товар за една зарятка – 

500 kg; 

8. Размери на работното пространство в 

ретортата: 

 диаметър   – 700 mm 

 дълбочина – 1200 mm; 

9. Размери на нагревното пространство 

на пещта: 

 диаметър –  1000 mm 

 височина – 1800 mm; 

10. Габаритни размери на пещта: 

 диаметър –  1780 mm 

 ширина   –  2450 mm 

 височина –  3250 mm; 
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11. Управление на пещта по температура 

– автоматично 

 

Електрическа шахтова пещ за 

отвръщане – 1бр. 

Технически характеристики: 

1. Тип на пещта – шахтова, 

електросъпротивителна, с 

принудителна циркулация на въздуха в 

работното пространство; 

2. Номинална електрическа мощност – 

60,0 kW; 

3. Захранващо напрежение – 3 х 380 / 220 

V; 50 Hz; 

4. Работна среда – окислителна или 

защитна; 

5. Брой топлинни зони – 2; 

6. Максимална работна температура – 700 

С; 

7. Максимално тегло на полезния товар – 

500 kg; 

8. Размери на работното пространство на 

пещта: 

 диаметър  – 700 mm 

 височина  – 1300 mm; 

9. Габаритни размери на пещта: 

 диаметър  – 1280 mm 

 ширина    – 1600 mm 

 височина  – 2550 mm; 

10. Управление на пещта по температура – 

автоматично. 

 

Маслена закалочна вана – 1бр. 

Технически характеристики: 

1. Тип на ваната – стационарна, 

електросъпротивителна; 

2. Номинална електрическа мощност –  

45,0 kW; 

3. Захранващо напрежение – 3 х 380 / 

220 V; 50 Hz; 

4. Работна среда – индустриално масло; 

5. Брой топлинни зони – 1; 

6. Максимална температура на 

нагряване на маслото – 180 ˚С; 

7. Размери на работното пространство 
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на ваната: 

 ширина  – 1200 mm 

 дължина  – 1800 mm 

 дълбочина – 1200 mm; 

8. Габаритни размери на ваната: 

 ширина  – 1500 mm; 

 дължина  – 2350 mm; 

 височина – 1600 mm; 

9. Вместимост на ваната – 3360,0 l; 

10. Зареждане на детайлите във ваната – 

на приспособления; 

11. Управление по температура – 

автоматично; 

12. Габаритни размери на 

електрическото табло за управление: 

 ширина  – 800 mm 

 дълбочина – 400 mm; 

 височина – 1800 mm; 

13. Обслужване на таблото – 

едностранно, челно 

 

Вана за обезмасляване – 1бр. 

Технически характеристики: 

1. Тип на ваната – стационарна, 

електросъпротивителна; 

2. Номинална електрическа мощност 

– 15,0 kW; 

3. Захранващо напрежение – 3 х 380 / 

220 V ; 50 Hz; 

4. Работна среда – разтвор на вода и 

сода; 

5. Брой топлинни зони – 1; 

6. Максимална температура на 

нагряване на разтвора – 80°С; 

7. Размери на работното пространство 

на ваната: 

 ширина  – 700 mm; 

 дължина  – 800 mm; 

 дълбочина  – 1200 mm; 

8. Габаритни размери на ваната: 

 ширина  – 800 mm; 

 дължина  – 1200 mm; 

 височина  – 1700 mm; 

9. Вместимост на ваната – 850,0 l; 

10. Зареждане на детайлите във ваната 
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– на приспособления; 

11. Управление по температура – 

автоматично; 

12. Габаритни размери на 

електрическото табло за 

управление: 

 ширина  – 800 mm; 

 дълбочина  – 400 mm; 

 височина  – 1800 mm; 

13. Обслужване на таблото – 

едностранно, челно. 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – не по-малко от 

12 месеца  и не повече от 36 месеца 

Ако кандидат предложи гаранционна 

поддръжка по-малка от 12 месеца 

офертата ще бъде отхвърлена. Ако 

предложи по-голям срок от 36 месеца, при 

определяне на точките по показателя ще 

бъде взет под внимание 36 месеца 

 

Извънгаранционната поддръжка – не по-

малко от 12 месеца и не повече от 60 

месеца 

Ако кандидат предложи извънгаранционна 

поддръжка по-малка от 12 месеца 

офертата ще бъде отхвърлена. Ако 

предложи по-голям срок от 60 месеца, при 

определяне на точките по показателя ще 

бъде взет под внимание 60 месеца 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 Технически паспорт на оборудването 

 Ръководство за експлоатация 

 Гаранционна карта 

 Декларация за съответствие 

(всички документи се представят на 

български език) 
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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 : 

Доставчикът да осигури за собствена 

сметка обучение на персонала за работа с 

доставеното оборудване 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо): 

Бенефициентът ще изгради необходимата 

захранваща инсталации до оборудването  
 

  

Други:  

Изискване на бенефициента към 

кандидатите, подаващи оферта/и за 

Обособена позиция № 2 и Обособена 

позиция № 3: 

Поради специфичните условия за монтаж 

на тези съоръжения,  бенефициентът счита 

за необходимо кандидатите по ОП2 и ОП3, 

преди подаване на оферти за изпълнение, да 

направят предварителен оглед с цел 

запознаване с условията и особеностите на 

мястото за доставка и монтаж на 

оборудването. За тази цел ще бъде осигурен 

достъп до производствената площадка на 

всички заинтересовани лица за оглед и 

допълнителни измервания от 10:00 до 16:00 

часа на всеки работен ден в срока на 

активност на Документацията за участие в 

ИСУН 2020. Извършеният оглед ще бъде 

удостоверен с подписан двустранен 

протокол за посещение на място, който 

следва да бъде приложен към офертата на 

кандидата. 

  

 

Обособена позиция 3: Мостов едногредов кран – 1бр. 

Изисквания и условия на 

„ПОЛИТЕРМ“ ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 
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Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Мостов едногредов кран 
Технически характеристики 

Тип  - стоящ; 

Товароподемност  - 3,2t; 

Височина на подем – 7 m; 

Скорост на главния подем – 4/1 m/min; 

Полиспаст на основния подем – 4/1; 

Междурелсово разстояние – 10 500 mm;  

Електрически въжен телфер – 3.2 MT 308 

H7 V6 4/1 M N 52 20/6 или еквивалент; 

Скорост на крана – 40/10 m/min; 

Скорост на придвижване на количката – 

20/5 m/min; 

Крайни изключватели на подема на 

телфера; 

Крайни изключватели на хода на телфера; 

Крайни изключватели на хода на крана; 

Режим на работа – 2m; 

Ел.табло за управление на крана с комплект 

кабели; 

Управление  - радио/резервно КПТ; 

Захранващо напрежение – 380-400V, 50Hz; 

Фестонно токозахранване – единично; 

Защита на двигателите от прегряване; 

Работна температура - -20°С…….+40°С; 

Клас на защита – IP54; 

Токозахранване по дължина на релсовия 

път – 42 м. 
 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – не по-малко от 

12 месеца  и не повече от 36 месеца 

Ако кандидат предложи гаранционна 

поддръжка по-малка от 12 месеца 

офертата ще бъде отхвърлена. Ако 

предложи по-голям срок от 36 месеца, при 

определяне на точките по показателя ще 

бъде взет под внимание 36 месеца 

 

Извънгаранционната поддръжка – не по-
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малко от 12 месеца и не повече от 60 

месеца 

Ако кандидат предложи извънгаранционна 

поддръжка по-малка от 12 месеца 

офертата ще бъде отхвърлена. Ако 

предложи по-голям срок от 60 месеца, при 

определяне на точките по показателя ще 

бъде взет под внимание 60 месеца 
 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

 Технически паспорт на оборудването 

 Ръководство за експлоатация 

 Гаранционна карта 

 Декларация за съответствие 

(всички документи 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 : 

Доставчикът да осигури за собствена 

сметка обучение на персонала за работа с 

доставеното оборудване 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо). 

Бенефициентът ще изгради необходимата 

захранваща инсталации до оборудването  
 

  

Други:  

Изискване на бенефициента към 

кандидатите, подаващи оферта/и за 

Обособена позиция № 2 и Обособена 

позиция № 3: 

Поради специфичните условия за монтаж 

на тези съоръжения,  бенефициентът счита 

за необходимо кандидатите по ОП2 и ОП3, 
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преди подаване на оферти за изпълнение, да 

направят предварителен оглед с цел 

запознаване с условията и особеностите на 

мястото за доставка и монтаж на 

оборудването. За тази цел ще бъде осигурен 

достъп до производствената площадка на 

всички заинтересовани лица за оглед и 

допълнителни измервания от 10:00 до 16:00 

часа на всеки работен ден в срока на 

активност на Документацията за участие в 

ИСУН 2020. Извършеният оглед ще бъде 

удостоверен с подписан двустранен 

протокол за посещение на място, който 

следва да бъде приложен към офертата на 

кандидата. 

 

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     
 

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) 

 

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). 

 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се съгласно т. ІІІ.1.2 от  ПУБЛИЧНА ПОКАНА) 

 

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, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; 

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) - 

неприложимо; 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват): 

 Валиден Сертификат за внедрена Система за управление на качеството в 

съответствие с международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или 

еквивалент 

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: 

 Двустранно подписан протокол от проведен оглед на място – приложим за 

кандидатите, подаващи оферта/и по Обособени позиции № 2 и № 3; 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

http://www.eufunds.bg/

