ДО
________________________
(Бенефициент- наименование)

________________________
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“ Доставка на оборудване по обособени позиции: ОП 1 CNC Струг 1 бр ОП 2 CNC
Вертикален машинен център 1 бр. ОП 3 CNC Вертикален машинен център 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 на оборудване по обособени позиции: ОП 1 CNC Струг 1 бр ОП 2 CNC
Вертикален машинен център 1 бр. ОП 3 CNC Вертикален машинен център 1 бр.”
(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.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени
за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения 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).
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
Димекслифт Груп АД
(наименование на бенефициента)
ОП 1 CNC Струг 1 бр
Минимални технически х-ки
Диаметър на завъртане ø 630 мм
Диаметър на струговане ø 520 мм
Дължина на обработвания детайл 1466 мм
Ход по Х ос 300 мм
Ход по Z ос 1530 мм
Бърз ход по Х ос 10 м/мин
Бърз ход по Z ос 10 м/мин
Револверен супорт, Брой позиции 12
OD размер на опашката 25 мм
Диаметър на пинолата 105 мм
Ход на пинолата 150 мм
Конус на пинолата МТ 5
Мощност на шпиндел двигател 18/22 kw
Система за смазване на паралелите

Заб
еле
жка

Допълнителни функционални и
технически изисквания, обект на оценка
по Методика:
Шпиндел със светъл отвор минимум
155мм
Тричелюстен хидравличен патронник с
диаметър мимимум 500 mm и цилиндър с
отвор 140 мм;
Пълна защита на работната зона
Ширина на тялото минимум 450мм
Скоростна кутия с автоматично избиране на
диапазона и изходящи минимални :
- въртящ момент 1000 Nm и
обороти 1000 обр./мин;
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Стружков транспортьор с контейнер за
събиране и отвеждане на стружките
Помпа за охлаждаща течност с работно
налягане минимум 10 бара
Неподвижен люнет с минимален обхват от
60 - 400mm
Софтуер с графичен интерфейс и вградени
цикли за интуитивно диалогов режим за
програмиране;
ОП 2 CNC Вертикален машинен център
Минимални технически х-ки
Ход по Х ос 1300 мм
Ход по Y ос 700 мм
Ход по Z ос 700 мм
Скорост на въртене на шпиндела 6000 rpm
Брой инструментални гнезда 24
Бърз ход по Х 20м/мин
Бърз ход по Y 20м/мин
Бърз ход по Z 18 м/мин
Товароносимост на масата 1000 кг.
Функция нарязване на резба
Автоматична система за смазване на
паралелите

Допълнителни функционални и
технически изисквания, обект на оценка
по Методика:
Вретено с диаметър минимум 190 мм и
присъединителен конус ВТ50
Размери на работната маса минимум 1450
мм х 700 мм
Интегрирани
ролкови
линейни
направляващи за Yос минимум 4 бр.
Размери на направляващи по осите X;Y;Z
минимум 45мм
Разстояние между направляващите по осите
по ос Х 440 мм ;
по ос Y – 2х480мм ; 2х 1000мм
по ос Z – 450мм
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Охлаждаща течност през вретеното с
работно налягане минимум 20 бара
Стружков транспортьор с контейнер за
събиране и отвеждане на стружките
Автоматично управляемо устройство за
закрепване на заготовките -2 бр. с
минимални размери 480x600 мм .

ОП 3 CNC Вертикален машинен център
Минимални технически х-ки
Ход по Х ос 1020 мм
Ход по Y ос 510 мм
Ход по Z ос 510 мм
Скорост на въртене на шпиндела – 8 000
rpm
Шпиндел двигател 11/15 kW
Брой инструментални гнезда 24
Максимален диаметър на инструмента при
пълен магазин ø80
Дължина на инструмента 250 мм
Тегло на инструмента 6 кг.
Бърз ход по ос Х 30 м/мин
Бърз ход по ос Y 30 м/мин
Бърз ход по ос Z 24 м/мин
Автоматична система за смазване на
паралелите
Система за отмиване на стружките
Стружков транспортьор
Допълнителни функционални и
технически изисквания, обект на оценка
по Методика:
Минимално разстояние между
направляващите по оси Х, У, Z съответно
380, 700, 350 мм;
Минимален размер на направляващите 45
мм;
Охлаждаща течност през вретеното с
работно налягане минимум 20 бара;
Повдигната колона минимум 200 мм;
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4-та и 5-та оси CNC Маса въртящонаклоняема с диаметър минимум Ø320 mm
Упорно задно седло за CNC Маса Ø 320 mm
Наличие на устройство за замерване и
автоматично въвеждане геометрията на
режещите инструменти с инфра червена
връзка IRR91.40 (или еквивалентна);
Наличие на устройство за автоматично
въвеждане на работната координатна
система и замерване на готовият детайл с
инфра червена връзка IRR91.40 (или
еквивалентна);
ЦПУ за управление на 5 оси с наличие на
софтуер с графичен интерфейс и вградени
цикли за интуитивно диалогов режим на
програмиране
Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Н/П

Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
1. Време за реакция при установяване на
проблем (в часове) – времето за реакция е
определено като интервала от време
между подаване на сигнал за проблем и
пристигане на екип на доставчика на
място на изпълнение на договора за
доставка. Мин: 1 час ; Макс.: 3 часа
2. Срок за отстраняване на повредата (в
часове): Мин: 4 часа; Макс: 24 часа
3. Срок на гаранцията (в месеци): Мин:
36 месеца; Макс: 60 месеца
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Технически ръководства, свързани с
експлоатацията
на
оборудването,
технически
паспорти,
гаранционни
карти 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
трябва
да
предложи
безплатно обучение на персонала на
Възложителя
за
експлоатация
на
оборудването.
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Доставеното оборудване трябва да бъде
монтирано,
инсталирано
и
да
функционира като единна платформа.
Обстоятелството
се
констатира
с
двустранно
подписан
окончателен
приемо-предавателен протокол
Други:
1. Доставката и пускът в експлоатация
се извършват до 3 месеца, считано от
датата, следваща датата на получаване
на писмо за техническа готовност от
Страна на Възложителя, но не по-късно
от срока на изпълнение на ДБФП.
Предложения със срок на доставка над 3
месеца, считано от датата, следваща
датата на заявка от Страна на
Възложителя, няма да бъдат допускани
до оценяване, като ще бъдат отстранени

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

Обща цена в лева
без ДДС (не се
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(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

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: __________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще
бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата
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 – гаранция за изпълнение.
ДАТА: _____________ г.

1

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
______________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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