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ДО  

                                                                                    ТЕСИ ООД 

                                                                                    гр. Шумен, бул. „Мадара” № 48 

 

 

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 линия за емайлиране фланец на 

бойлер ” (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 линия за емайлиране фланец на 

бойлер” 
 (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 нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 
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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 

ТЕСИ ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/те

х-нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Линия за емайлиране фланец на бойлер – 1БР. 

 

 Инсталирана ел.мощност   

  - 45 kW 

 Инсталирана топлинна мощност  

  - 240 kW 

 Консумация на природен газ   

  - 10nm3/час 

 Производителност    

  - 60 бр/час 

 

Необходимо е линията да е с производителност не 

по малко от 60 бр/ час, да има макс. 2 оператора и 

консумация на природен газ минимум 10.00 

нм3/час. Да има ротатор с минимум 8 позиции от 

стоящ тип;буферен конвейер с дължина мин. 4 м 

от стоящ тип с минимум 32 бр. захвата; робота да 

бъде с минимум 6 оси и товароносимост минимум 

45 кг.; изсушителя да бъде с инфрачервен нагрев;  

Размери на фланците (краен продукт)  – диаметър 

126 мм. , тегло Фланец GCV (вертикален) сух 

нагревател 2.4 kW – 1.23 кг, Фланец GCVH 

(реверсивен) сух нагревател 2.4 kW – 1.23 кг., 

Фланец керамичен 2.4 kW – 1.7 кг. 
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Линия за емайлиране фланец на бойлер 

включва в състава си следните модули:  

Пеща за изпичане да има скорост на конвейера – 

минимум 0.5 м/мин. и време за изпичане – 

максимум 8 мин.  

Минимум 4 бр. инфрачервени нагреватели на 

природен газ 

Дължина на изпичащата зона – максимум 4.2 м. и 

височина – максимум 1.5 м.  

Дължината на подгряващата зона на вход и изход 

да има дължина максимум 8.1 м и височина – 

максимум 1,2 м..  

Температура на изпичане – 830-840 С  

Тип на пеща „U”, конвейер с дължина – минимум 

45 м и с максимум 44 бр. куки. Зареждане за 

изпичане по минимум 2 бр./кука. Капацитет  

минимум - 400 бр/ смяна.  

Тунел за охлаждане – мин. 1 брой.  

Охлаждащи вентилатори – мин. 10 бр. 
HMI цветен тъч панел с мин. 10” с меню на 

български език.  

Програмируем контролер тип PLC . 
Работа в автоматичен режим, без намеса на 

оператор  

Съответствие "CE" съгласно Машинна Директива.  
 

Кабина за почистване с метални дробинки 

 

Тип на машината – орбитален или еквивалент 

Ротатор – минимум 1 бр. с мин. 6 бр. позиции  с 

програмно избираемо завъртане  

Манипулатор- мин.1 ос 

Камера-  не повече 1 бр. 

Филтърна система – минимум1 бр. 

Рециклиране на дробинките – минимум 1 бр. 

Работен цикъл макс.60 секунди  

Работния цикъл трябва да включва 

зареждане/отвеждане на 2 бр. , почистване на 2 бр. 

, издухване на дробинки на 2 бр. 

Ръчно зареждане и отвеждане  

HMI цветен тъч панел с мин. 10” с меню на 

български език.  

Програмируем контролер тип PLC  
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Работа в автоматичен режим, без намеса на 

оператор  

Съответствие "CE" съгласно Машинна Директива.  
 

Кабина за емайлиране 

Ротатор – минимум 1 бр. 

Камера- не повече 1 бр. 

Филтърна система – минимум 1 бр. 

HMI цветен тъч панел с мин. 10” с меню на 

български език.  

Програмируем контролер тип PLC  
Работа в автоматичен режим, без намеса на 

оператор  

Съответствие "CE" съгласно Машинна Директива.  
 

 

Кандидатът следва да представи информация 

по отношение на:  
Пренастройка от модел на модел 

Тип на филтърната система на кабина за емайлиране 

Тип на емайлирането 

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Минимален гаранционен срок – 1 (една) 

година; 

Извън гаранционна поддръжка - при 

условията на производствена гаранция,  

предлагана от Доставчика  за този вид 

оборудване: 

- Да доставя всички резервни части 

необходими за правилното функциониране на 

оборудването; 

- Да осигури сервизни специалисти за ремонт 

и обслужване и поддръжка на оборудването; 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата (ако е приложимо):  

Паспорт технически на български език на хартиен 

и електронен носител. 
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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 : 

Не е приложимо 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Цялото оборудване трябва да бъде монтирано, 

пуснато в експлоатация и предадено в работещ 

вид. Обстоятелството се констатира с 

двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол. 
 

  

Други: Място на доставка 

ТЕСИ ООД, гр. Шумен, бул. „Мадара”        № 48 
 

  

 

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 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; 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

                                                 
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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