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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 боядисване на конвектори” 
(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 боядисване на конвектори” 
 (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 ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

http://www.eufunds.bg/


 
 

 

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

Проект  „Eнергийно ефективно производство в Теси ООД“, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 

  

2 

2 

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 боядисване на конвектори – 1БР. 

 

➢ Инсталирана ел.мощност - 90 kW 

➢ Инсталирана топлинна мощност - 500 kW 

➢ Консумация на природен газ - 27 nm3/час 

➢ Производителност   - 110 бр/час 

➢ Боядисване - Прахово статично 

епоксиполиестерна боя 

➢ Материал за боядисване - студено валцована  

стомана, омазнена 

➢ Живот на актива – мин.15 г.  

o при 3024 часа/год 

➢ Присъединителни стойности: 

o Данни за сгъстен въздух  

o Макс. входно налягане 10    [bar] 

o Мин. входно налягане 5    [bar]                   

o Макс. допустимо съдържание на водни пари- 

1,3    [g/Nm³] 

o Макс. допустимо съдържание на маслени пари

    0,1    [ppm] 

➢ Електроприсъединителни стойности и 

енергозахранване 

o Напрежение еднофазно    230   [V]        

o Напрежение трифазно 3 x 380     [V+N+PE] 

o Честота   50     [Hz] 

o Толеранс на напрежението +10 / -15 [%] 

Максимални размери на обекта  с подвеската 

➢ Дължина                   макс. 1 300 mm 
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➢ Височина                  макс. 1 250 mm 

➢ Ширина                    макс. 400 mm 

Проходен  отвор на съоръженията: 

➢ Височина                 макс.650 mm 

➢ Ширина                    макс. 500 mm 

Линията включва минимум следните модули: 

- Транспортен път с дължина мин. 170 метра, 

конвейерна система тип  „monorail”   

- Агрегат за обезмасляване и фосфатиране с 4 

бр. вани за автоматичен режим на работа 

- Изсушител за изсушаване на обезмаслени 

детайли с топлинна (газова) мощност 150 kW 

- Изсушител за изсушаване на обезмаслени 

детайли с електростатична прахова система 

за едноцветна апликация с  възможност за 

работа за 10 пистолета 

- Пещ за изпичане на прахово боядисани 

детайли на природен газ с инсталирана 

топлинна (газова) мощност - 250 kW и 

електрическа мощност – 15 kW 

 

Кандидатът следва да представи информация 

по отношение на:   

✓ Транспортен път  

- Наличие/липса на възможност за закачане на 

подвеските по цялата дължина на веригата  

✓ Агрегат за обезмасляване и фосфатиране : 

- Материал за изработка на вани и тунели 

- Материал за изработка на помпи 

- Материал за изработка на вентилатори 

✓ Изсушител за изсушаване на обезмаслени 

детайли: 

- Дебелина на топлоизолационните панели, от 

които е изработен изсушителя за изсушаване 

на обезмаслени детайли 

✓ Комплекс за прахово боядисване: 

- Наличие/Липса на ламелна вентилаторна 

група 

- Наличие/Липса на пожароизвестителна 

система 

- Наличие/Липса на система за регенерация на 

отпадна боя 
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✓ Пещ за изпичане на прахово боядисани 

детайли 

- Дебелина на топлоизолационните панели 

използвани за изработка на пещта за изпичане 

на прахово боядисани детайли 

✓ Пещ за изпичане на прахово боядисани 

детайли: 

-Наличие/липса на измервателно устройство на 

газ 

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. 

  

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 
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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     
 

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 
                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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