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ДО  

КУПРО - ЕМАЙЛ  ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 

                                                                                    Гр. Шумен,  ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА,  

                                                                 ж.к Тракия ЮГ №28 
       (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: 

Избор на изпълнител по обособени позиции за доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на 1 бр. "Машина за лазерно рязане" и 1 бр. "Абкант машина"  

 

Обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. "Машина за лазерно рязане" 

 

Обособена позиция 2: Доставка на 1 бр. "Абкант машина" 
 

(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:  

 

Избор на изпълнител по обособени позиции за доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на 1 бр. "Машина за лазерно рязане" и 1 бр. "Абкант машина"  

 

Обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. "Машина за лазерно рязане" 

 

Обособена позиция 2: Доставка на 1 бр. "Абкант машина" 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ……………………………………..  
(наименование на предмета на  обособената/обособените позиция/позиции, за които се кандидатства по 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. 
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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  

КУПРО - ЕМАЙЛ  ЕООД  
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 
 

Обособена позиция 1 (ОП1): Доставка на 1 

бр. "Машина за лазерно рязане" 
 

 

Работна област на машината: 

- X- ос: минимум   3000 mm  

- Y- ос: минимум  1500 mm  

- Y- ос: минимум 115 mm  

Скорости: 

- Едновременно (X и Y): над 140 м/мин. 

Точност: 

- Отклонение при позициониране: до 0,05мм 

Максимална дебелина на ламарината: 

- Конструкционна стомана (O2):  мин. до 

16мм; 

- Неръждаема стомана (N2): мин. до 8мм; 

- Алуминиеви сплави (N2): мин. до 2мм; 

- Мед (O2): мин. до 1.3мм; 

- Месинг (N2):  до 1.5мм. 

 

- Включено програмируемо регулиране на 

режещия газ. 
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Обособена позиция 2 (ОП2): Доставка на 1 

бр. "Абкант машина": 

 

- Сила на огъване: минимум 600 kN 

-Дължина на огъване: мин. до 2000мм. 

- Скорости: 

Y обратен ход: мин. до 200 mm/s  

X ос: мин. до 500 mm/s  

R ос: мин. до 200 mm/s  

- Наличие на зареждане с дълготрайно 

хидравлично масло със трайност над 9год.; 

- Наличие на самоцентрираща система за 

бомбиране; 

- Наличие на хидравлично захващане на 

горни и долни инструменти. 
 

______________________________________ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНКА 

(Съответствие с допълнителни технически 

и функционални характеристики 

подлежащи на оценка): 
 

Обособена позиция 1 (ОП1 Доставка на 1 

бр. "Машина за лазерно рязане": 

 

- Лазерна мощност до 2кВ: 

ДА/НЕ 

-Наличие на твърдоделен дисков лазерен 

източник: 

ДА/НЕ 

 

-Наличие на две работни маси с автоматична 

смяна помежду си: 

ДА/НЕ 

-Наличие на интегрирани технологични 

данни за всички дебелини на металния лист: 

ДА/НЕ 

 

-Наличие на функция за улесняване на 

рязането на материали с ниско и променливо 

качество: 

ДА/НЕ 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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_______________________________________ 

Обособена позиция 2 (ОП2): Доставка на 1 

бр. "Абкант машина": 

 

-Наличие на  изместване на работната греда с 

мин. +/- 6.5мм : 

ДА/НЕ 

 

-Наличие на Оптичното електронно 

предпазно устройство контролиращо зоната 

пред, зад и под горния инструмент по време 

на работа посредством светлинно поле: 

ДА/НЕ 

 

-Наличие на 3D визуализация на процеса на 

огъване в управлението на машината: 

ДА/НЕ 

 

- Наличие на интегрирани технологични 

данни насила на огъване   за всички дебелини 

на металния лист: 

ДА/НЕ 

 

-Наличие на интерфейс за отдалечена 

поддръжка: 

ДА/НЕ 
 

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

За Обособена позиция 1: 

- минимум 12 месеца срок на гаранционно 

обслужване1 ( ≥ 12 месеца срок на 

гаранционно обслужване ); 

- максимум 36 месеца срок на гаранционно 

обслужване2 ( ≤ 36 месеца срок на 

гаранционно обслужване). 

 

 

Пояснение: 
1В случай, че кандидатът предложи срок на гаранционно 

обслужване по-малък от 12 месеца, офертата му ще бъде 

отхвърлена, в случай че кандидатът предложи точно 12 

месеца офертата му ще бъде разгледана, но няма да 

получи точки по съответният показател, в случай че 

кандидатът предложи > 12 месеца и  ≤ 36 месеца срок на 

гаранционно обслужване офертата ще бъде разгледана и 

оценена по предвидения показател (Показател 3), 

съгласно Методиката за оценка. 
2С цел избягване на нереалистични предложения, 

максимално допустимият срок на гаранционно 

обслужване следва да бъде не повече от 36 месеца 
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Кандидати предложили срок за гаранционно обслужване 

извън определения интервал ( ≥ 12 месеца и  ≤ 36 месеца) 

ще бъдат отстранени от участие. 

 

 

За Обособена позиция 2: 

- минимум 12 месеца срок на гаранционно 

обслужване1 ( ≥ 12 месеца срок на 

гаранционно обслужване); 

- максимум 36 месеца гаранционен срок2    

( ≤ 36 месеца  срок на гаранционно 

обслужване). 

 

 

Пояснение: 
1В случай, че кандидатът предложи срок на гаранционно 

обслужване по-малък от 12 месеца, офертата му ще бъде 

отхвърлена, в случай че кандидатът предложи точно 12 

месеца офертата му ще бъде разгледана, но няма да 

получи точки по съответният показател, в случай че 

кандидатът предложи > 12 месеца и  ≤ 36 месеца срок на 

гаранционно обслужване офертата ще бъде разгледана и 

оценена по предвидения показател (Показател 3), 

съгласно Методиката за оценка. 
2С цел избягване на нереалистични предложения, 

максимално допустимият срок на гаранционно 

обслужване следва да бъде не повече от 36 месеца 

Кандидати предложили срок за гаранционно обслужване 

извън определения интервал ( ≥ 12 месеца и  ≤ 36 месеца) 

ще бъдат отстранени от участие. 

 

(Посочете отделно по съответната Обособена позиция) 

 

Забележки:  

Срока на гаранционно обслужване  е обект на оценка за 

всички обособени позиции съобразно методиката за 

оценка (Показател 3) 

Предложеният срок на гаранционно обслужване  за 

всяка обособената позиция следва да бъде 

предложен в месеци и в цяло число. 

 
 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата (ако е приложимо):  

 

За Обособена позиция 1 (ОП1): 

 

-  Технически паспорт или еквивалентен 

документ съдържащ информация за 

техническите и функционални 

характеристики на активите по ОП1; 

 

- Гаранционна карта; 

 

- Инструкция за експлоатация/ 

Ръководство за употреба на български или 

английски език (на хартиен или 

електронен носител) 

  



 

 

 

..........................................................................................www.eufunds.bg............................................................................................. 

Проект №  BG16RFOP002-2.040-0326-C01, „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния 

потенциална "КУПРО - ЕМАЙЛ" ЕООД чрез инвестиция в разширяване на машинния парк“, финансиран по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност“, 2014-2020г. , съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

6 

6 

 

 

За Обособена позиция 2 (ОП2): 

- Технически паспорт или еквивалентен 

документ съдържащ информация за 

техническите и функционални 

характеристики на активите по ОП2; 

 

- Гаранционна карта; 

 

- Инструкция за експлоатация/ 

Ръководство за употреба на български или 

английски език (на хартиен или 

електронен носител) 

 
(Посочете отделно по съответната Обособена позиция) 

 

 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

За Обособена позиция 1 (ОП1): 
Неприложимо  

 

За Обособена позиция 2 (ОП2): 
Неприложимо  

 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

За Обособена позиция 1 (ОП1): 
Предлагане на безплатно обучение за 

експлоатация  

 

За Обособена позиция 2 (ОП2): 
Предлагане на безплатно обучение за 

експлоатация  

 
(Посочете отделно по съответната Обособена позиция) 

 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Неприложимо  

  

Други: Неприложимо 

 

  

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 
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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     

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:  

1. Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора в срок до 30 

календарни дни, считано от датата на сключване на договора за доставка и издаване на 

фактура за плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Междинно плащане  в размер на 60% след писмено потвърждение на готовност за 

доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (преди експедиция на машините) и след издаване на фактура за 

плащане, в срок до 30 календарни дни от получаване на фактурата; 

3. Окончателно плащане в размер на 10% при доставка, пускане в експлоатация и подписване 

на приемо-предавателен протокол, платими до 30 календарни дни след получаване на 

фактура при кумулативно изпълнение на следните условия: 

 извършване на доставка, монтаж, инсталация и тестване на машината/машините; 

 провеждане на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация на машината/машините; 

 подписване на приемо-предавателен/и протокол/и. 

 

 

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): 

 
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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и конкурентоспособност“, 2014-2020г. , съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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 неприложимо 

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

изискват); Вписва се приложимото 

 За Обособена позиция 1: 

1. Списък на изпълнени доставки с предмет сходен* с предмета на обособената 

позиция през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, в 

зависимост от датата на която кандидатът е учреден или запознал дейността си 

(по образец 1) – оригинал. 

*Под предмет сходен с предмета на обособена позиция 1 се разбира: Доставки на 

машини за лазерно рязане на метал. 

 

2. Референции/препоръки за добро изпълнение по доставките, включени в списъка по 

образец 1 (всяка подписана от издателя на препоръката) – копие заверено от 

Кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”. 

 

  

 За Обособена позиция 2: 

1. Списък на изпълнени доставки с предмет сходен* с предмета на обособената 

позиция през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, в 

зависимост от датата на която кандидатът е учреден или запознал дейността си 

(по образец 2) – оригинал. 

*Под предмет сходен с предмета на обособена позиция 2 се разбира:  Доставки на 

машини за механична обработка на метал. 

 

 

2. Референции/препоръки за добро изпълнение по доставките, включени в списъка по 

образец 2 (всяка подписана от издателя на препоръката) – копие заверено от 

Кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”. 

 

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; 

8.  

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


