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Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на “Избор с 

публична покана” 

 

 

 

ДО   

„ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД,  

гр. Варна, кв. Чайка, бл. 196, офис 2 

 

 

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 ДМА по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна машина 

за покритие 

Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина” 

 

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 ДМА по обособени позиции, както следва: 

  Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна 

машина за покритие 

 Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина” 

 

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. 
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Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                                     ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 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 

„ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележ

ка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 

стоките / услугите / строителството: 

„Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на ДМА по обособени позиции, 

както следва: 

Обособена позиция 1. Линия за боядисване 

чрез впръскване с вакуумно изпарителна 

машина за покритие 

Обособена позиция 2. Автоматична 

ситопечатна машина” 

 

Да отговарят на следните Минимани 

технически и функционални изисквания: 

  

Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна машина 

за покритие 

Линия за боядисване чрез впръскване със 

следните характеристики: 

- Диаметър на стъклената бутилка: от 40 до 90мм; 

- Височина на стъклената бутилка: от 100 до 

350мм; 

- Производителност: препоръчителна скорост на 

линията: 3 метра/минута; 

- Бои на водна основа, частично (дъното) или 

напълно покриващи бутилката; 

- Метод на изпичане: чрез електрически 

нагреватели; 

- Екипировка с електростатичен високооборотен 

пулверизатор и конвенциален въздушен 

пистолет. 
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Вакумно изпарителната машина със следните 

характеристики: 

- Вакуумна камера с вертикален дизайн с две 

врати; 

- Диаметър на вакуумната камера: 1500мм. 

 

Доставка до: гр. Пловдив, ул. „Северно от гара 

филипова” 32. 

 

След доставка, монтаж, въвеждане в  

експлоатация и  72  часови успешни  проби  се  

подписва приемо-предавателен протокол. 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо):   

1. Гаранционна поддръжка - минимум 1 година;  

2. Време за реакция за техническо обслужване 

(констатиране на възникнала повреда) - в часове, 

считано от подаден сигнал за възникналата 

повреда;  

3. Време за отстраняване на повреда – в часове, 

считано от часа на констатиране на възникнала 

повреда.  

  

Изисквания към документацията,  съпровождаща 

изпълнението на предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

При доставка, Изпълнителят трябва да 

предостави Ръководство за употреба на 

български език или английски език. 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация:  

Безплатно от Изпълнителя в периода на пускане 

в експлоатация на оборудването. 

  

Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина 

- Възможност за печат върху гърлото на бутилка 

(в зависимост от конкретния дизайн); 

- Снабдена със Система за оптична регистрация 

на марки от стъкло или предварително 

отпечатани обекти на тялото на бутилката; 

- Комплектована с конвейр за зареждане и 

разтоварване на готовата продукция 

- Скорост на печат - мин. 30-50 бр./мин. (в 

зависимост от формата на бутилката и печатния 

дизайн); 

- Брой печатни станции - мин. 3 печатни станции 

на индексиращата маса; 

- Брой станции за изпичане с UV - мин. 3 

станции; 

- Възможности за печат в зависимост от формата 
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на бутилката - цилиндрична, овална, плоска, 

квадратна, многостенна; 

- Индексираща маса със серво задвижване. 

 

Доставка до: гр. Пловдив, ул. „Северно от гара 

филипова” 32. 

 

След доставка, монтаж, въвеждане в  

експлоатация и  72  часови успешни  проби  се  

подписва приемо-предавателен протокол. 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо):   

1. Гаранционна поддръжка - минимум 1 година 

2. Време за реакция за техническо обслужване 

(констатиране на възникнала повреда) - в часове, 

считано от подаден сигнал за възникналата 

повреда  

3. Време за отстраняване на повреда – в часове, 

считано от часа на констатиране на възникнала 

повреда. 

  

Изисквания към документацията,  съпровождаща 

изпълнението на предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

При доставка, Изпълнителят трябва да 

предостави Ръководство за употреба на 

български език или английски език. 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация:  

Безплатно от Изпълнителя в периода на пускане 

в експлоатация на оборудването. 

  

 

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     

4     
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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). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: 

За Обособена позиция 1, 2: 

 Авансово плащане в размер на 15% от цената на актива при подписване на договор; 

 Междинно плащане в размер на 60% от цената на актива след получено уведомление за доставка; 

 Финално плащане в размер на 25% от цената на актива след подписан приемо-предавателен 

протокол.      

 

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. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

3. 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); 

4. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 53, ал. 2) и 3 за всеки от подизпълнителите 

в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда 

участието на подизпълнители); 

5. Проект Договор; 

6. Списък - опис на документите, съдържащи се в офертата. 

 

 

 

ДАТА: ___________2016г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 


