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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 на роботизирана система за трансфер на 

водосъдаржатели” 

 
 (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 на роботизирана система за трансфер на 

водосъдаржатели” 

 
 (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 

 

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 
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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/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Роботизирана система за трансфер на 

водосъдаржатели – 1 бр. 
 

1. Минимален диаметър на 

водосъдаржателя - 317 mm 

2. Максимален диаметър на 

водосъдаржателя 480 mm.  

3. Материал на водосъдаржателя - 

EN10025-2:2004 - S235 JR или 

еквивалентно. 

4. Дебелина на ламарината 

водосъдържателя от 1.0 mm до 2.0 mm. 

5. Минимално тегло на водосъдържателя - 5 

кг 

6. Максимално тегло на водосъдържателя - 

60 кг 

7. Максимална дължина на 

водосъдържателя - 1500 мм 

8.Трансферна система, пренасяща 

заварения водосъдържател до стенда за 

плътност 

9. Роботизирана ръка, с възможност за 

транслация и ротация на водосъдържателя 

10.Система за изправяне на окачващата 

планка  

11. Контролен панел за програмна 

пренастройка на моделите 
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Роботизирана система за трансфер на 

водосъдаржатели трябва да включва 

следните модули и системи: 

 

Трансферна система, пренасяща заварения 

водосъдържател до стенда за плътност, със 

следните характеристики и възможности: 

Модул 1. – трансфер, охлаждане и 

ориентиране на водосъдържател  

•       автоматична пренастройка на 

линейния размер на водосъдържателя 

•       ръчна пренастройка за диаметралния 

размер на водосъдържателя 

•       автоматично преместване на 

водосъдържателя от изходния транспортьор 

след заварка във вана за охлаждане, 

посредством серво управлявано задвижване 

•       вана за охлаждане (не е включва 

охлаждащ агрегат за вода) 

•       автоматично ориентиране на 

водосъдържателя с определена позиция на 

тръбите ½” или ¾”, посредством серво 

управлявано задвижване и бариерен датчик. 

Роботизирана ръка, с възможност за 

транслация и ротация на водосъдържателя, 

със следните характеристики и 

възможности: 

Модул 2. – система за преместване и 

позициониране на водосъдържателя между 

ваната за охлаждане, зоната за тест и 

изходящ транспортьор. 

•       хващач с пневматично задвижване за 

захващане на водосъдържателя, фиксирани 

към вертикалните задвижвания – мин. 2 

броя 

•       вертикално задвижване за повдигане 

на хващача и водосъдържателя, 

посредством зъбна рейка и зъбно колело 

задвижвано от серво мотор с редуктор, и 

пневматичен цилиндър –мин. 2 броя 

•       хоризонтално задвижване на двете 

вертикални задвижвания, посредством 

зъбна рейка и зъбни колела задвижвани от 

два броя серво мотор с редуктор 

Модул 3. – тест за херметичност. 

•       автоматично пренастройка за 
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линейния размер на водосъдържателя, 

посредством серво-управлявано задвижване 

и фиксиране на настроеният размер чрез 

пневматични спирачки  

•       автоматично  ориентиране  (в рамките 

на +/- 5˚) на тръбите ½” или ¾” 

•       автоматично уплътняване на 

водосъдържателя 

•       автоматично овлажняване 

повърхността на водосъдържателя 

•       автоматична проверка за херметичност 

на водосъдържателя, посредством цялостна 

система от ултразвукови сензори и 

управление 

•       серво управлявано задвижване на 

ултразвуковите сензори и пръскалките за 

вода 

Система за изправяне на окачващата 

планка, със следните характеристики и 

възможности: 

Огъване на окачваща планка на 90⁰ +/- 5⁰ 
 

Контролен панел  за програмна 

пренастройка на моделите, със следните 

характеристики и възможности: 

Модул 4. – табло за управление с тъч 

дисплей 

Програмируем контролер тип PLC  

HMI цветен тъч панел с меню на български 

език 

 

Модул 5. – клетка за изолиране на външния 

шум 

•       Клетка от шумоизолиращи панели 

•       Пневмо-задвижвани врати 

Защита на периметъра около 

роботизираната система с цел 

обезопасяването й. 

Оператор за контрол и обслужване - макс.1 

оператор 

Модул 6  - Транспотиращ конвейер 

•      конвейер транспортиращ 

водосъдаржателите поставени на него от 

роботизиращата ръка на вход към зоната за 

закачане 

•      захват за роботизираната ръка на изход 
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на транспортиращият конвейер, осигуряващ 

манипулацията на водосъдаржателите от 

пълният моделен ред 

 

"Съгласуване на програмата за управление 

с програмата на  

наличната заваръчна линия 2 на ТЕСИ ООД 

без намаляване на капацитета й от 120 

бр./час"  

Такт на производство (времето за което от 

системата излиза един тестван 

водосъдържател  ) – макс. 30 секунди  

Съответствие "CE" съгласно Машинна 

Директива 

 

Кандидатът следва да представи 

информация по отношение на: 

Пренастройка от модел на модел  

Тест за водоплътност с ултразвукови 

сензори 

 

 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Роботизирана система за трансфер на 

водосъдаржатели 

Минимален гаранционен срок – 1 (една) 

година; 

Възможност за сервизиране и поддръжка 

чрез TELESERVISE или сервизна намеса в 

рамките на работния ден 

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 

доставките; 
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Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Паспорт технически на български език на 

хартиен и електронен носител. 
 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

 Н/П 

 

 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 
Н/П 

 

  

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 К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 
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доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството
 

процедурите с 

предмет услуги) 

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 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; 

 

                                                 
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


