
 

                               

 

 

ДО  
„НАЧЕВИ – С-ИЕ“ СД  
(Бенефициент-наименование) 
Обл. Сливен, гр. Сливен 8800,  ул."Д. 
Чинтулов" № 17  

(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, обордване и софтуер за 
производство на мека мебел (6 обособени позиции):  
ОП 1: Доставка на машини за кроене: Настилачна маса с въздушна възглавница - 20 метра - 
1 бр.; Настилачна машина - 1 бр.; CNC-Cutter - 1 бр.; Плотер МР - 1 бр.; Дигитайзер - 1 бр. 
ОП 2: Доставка на машини за шиене: Едноиглова права машина - 30 бр.; Двуиглова права 
колонна машина - 5 бр.; Двуиглова права колонна шевна машина тежък клас за декоративни 
и обикновени шевове - 2 бр. 

ОП 3: Доставка на машини за обработка на влакна: Съоръжение за обработка на влакна - 1 

бр.; Работен плот за разстилане на влакна - 1бр. 
ОП 4: Доставка на машини за обработка на дърво: Широколентова шлайф машина - 1 бр. 
ОП 5: Доставка на пневматичен плот - 30 бр. 
ОП 6: Доставка на софтуер за проектиране на мебели - 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: Закупуване и въвеждане в експлоатация на 
машини, обордване и софтуер за производство на мека мебел (6 обособени позиции)  

(наименование на предмета на процедурата) 
– за обособена позиция …………………………………………………….. 

     (посочва се обособената позиция, за която се участва) 

 

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. 
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. 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 за ОП ……. 
________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за 
изпълнение, в т.ч.: 

1. Срок за доставка - ________________(словом____) дни/месеци от датата на 
подписване на договора за изпълнение; 

2. Срок за въвеждане в експлоатация и обучение на персонала - ________________ 

календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния 
протокол за извършената доставка; 

3. Гаранционна поддръжка и сервиз: 
3.1.  Време за реакция (включва времето за посещения на място и констатиране 

на повредата) - от/над ____ (словом____) часа до ____ (словом____) часа от 
момента на получаване на известието от бенефициента за възникнала повреда 
или друг проблем; 

3.2.  Време за отстраняване на повреда - от/над ____ (словом____) часа до ____ 
(словом____) часа от момента на установяване на повредата или когато е 
приложимо – от получаване на известието от бенефициента за възникнала 
повреда; 

4. Гаранционен срок - _____ (словом____) месеца, считано от датата на подписване 
на протокола за въвеждането в експлоатация.  

 

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 

„НАЧЕВИ - С-ИЕ“ СД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 
на стоките / услугите / строителството: 

Доставка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация, обучение и  гаранционно 
обслужване на  машини – за количества, с 
технически и функционални характеристики, 
както следва: 
 

За обособена позиция 1 - Доставка на 
машини за кроене 

1. Настилачна маса с въздушна 
възглавница - 20 метра – 1 /един/ брой: 

- плот с дебелина 30 мм с PVC покритие  
- основа на масата от стоманен профил 

2. Настилачна машина – 1 /един/ брой: 

- работна ширина 1680 мм;  
- за ширина на масата 1850мм;  
- макс. скорост на настилане 100м/мин.;  
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- фотоклетка за регулиране на ивата;  
- възможност за настройка задвижването на 
подаващия вал;  
- възможност за програмиране на настил с 
постоянни дължини;  
- програмиране на начална и кройна точка-

режещ агрегат за еднопосочно настилане;  
- подвижен хващач;  
- платформа за оператора;  
- устройство за повдигане на рулата плат. 
3. CNC-Cutter – 1 /един/ брой: 

- работна ширина 1700 мм;  
- дължина на работния прозорец 1700 мм;  
- с отвеждаща лента 1500 мм -обща дължина 
4200 мм;  
- Режеща глава;  
- Система за охлаждане на ножа;  
- Вакуум-помпа;  
- Вакуум турбина с честотен преобразувател;  
- Меню на български език;  
- Пробивно-маркиращо устройство за отвори 
за горещо маркиране;  
- Руло за покриване на открити контури;  
- Стойка за подложната хартия. 
4. Плотер МР - 1 /един/ брой: 

- вертикален с две печатащи глави и паркинг 
станция  
- мулти-функционален панел;  
- автоматично засичане на позицията и 
ширината на хартията;  
- тонер касети НР 51645 или еквивалент. 

5. Дигитайзер - 1 /един/ брой: 

- софтуер, позволяващ въвеждането на 
кройки;  
- директно въвеждане на правилата за 
градация;  
- въвеждане на алтернативна права нишка и 
възможност за гнездово дигитализиране. 
 

За обособена позиция 2 - Доставка на 
машини за шиене 

1. Едноиглова права шевна машина – 30 

/тридесет/ броя: 
- основен, иглен и алтерниращ горен 
транспорт на крачето;  
- електромагнитно отрязване на конеца;  
- електропневматична затяжка и повдигане 
на крачето;  
- интегрирана светлина (LED);  
- Комплект с маса и двигател с електронно 
управление. 
2. Двуиглова права колонна машина – 5 

/пет/ броя: 
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- електропневматично повдигане на крачето, 
възможност за настройка височината на хода 
на крачето; позиция на иглата до 20 мм;  
- междуиглово разстояние в зависимост;  
- Комплект с маса и двигател с електронно 
управление. 
3. Двуиглова права колонна шевна 
машина тежък клас за декоративни и 
обикновени шевове - 2 /два/ бр.: 

- троен транспорт;  
- въртящ се игленик за декоративните 
шевове;  
- електропневматично рязане на конеца;  
- повдигане на крачето и затяжка;  
- интегрирано LED осветление;  
- Комплект с маса и електронен двигател. 
 

За обособена позиция 3 - Доставка на 
машини за обработка на влакна 

1. Съоръжение за обработка на влакна – 1 

/един/ бр.: 
- за развлачване на бали;  
- развлачване на влакна;  
- захранващ силоз;  
- електрическа пълначна машина;  
- фотоклетка за проследяване;  
- захранващ силоз. 
2. Работен плот за разстилане на влакна – 

1 /един/ бр.: 
- електронно захранване на тъкантта или 
еквивалент;  

- мотор с вакумпомпа. 
 

За обособена позиция 4 - Доставка на 
машини за обработка на дърво  
1. Широколентова шлайф машина - 1 

/един/ бр.: 
- работна ширина 1100 мм;  
- обиколка на аброзивната лента 1900 мм;  
- ширина на абразивната лента 1130 мм;  
- аварийни спирачки;  
- система за осцилация – електронна. 
 

За обособена позиция 5 

1. Доставка на пневматичен плот - 30 

/тридесет/ бр.: 
- Желязна тръбовидна конструкция;  
- Защитна ламарина;  
- пневматични педали. 

 

За обособена позиция 6 

1. Доставка на Софтуер за проектиране на 
мебели – 1 /един/ бр.: 
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за конструиране, моделиране, градиране, 
изготвяне на маркер и файлове за кроене, 
оптимизация на настила с множество 
специфични, леснодостъпни функции. 

 

Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо): 
Да се предложи гаранционен срок в месеци, 

не по-кратък от 12 месеца и не по-дълъг от 36 
месеца от въвеждането в експлоатация; 

Да се предложи гаранционна поддръжка и 
сервизно обслужване на територията на 
страната за гаранционния срок, в т.ч.: 
- да се посочи наличието на сервизна база – в 
кой град се намира сервизната база, ако 
договорът бъде сключен с кандидата, да се 
поеме задължение за осигуряване на 
квалифицирани сервизни специалисти за 
ремонт, гаранционно обслужване и 
поддръжка; 
- да се предложи време за реакция и време за 
отстраняване на повреда – чрез конкретно 
определените срокове по-горе в офертата; 

- да се определят материалите, 
консумативите, резервните части, дейностите 
и/или условията на гаранционната 
поддръжка и сервизно обслужване. 
Под гаранционна поддръжка и сервизно 

обслужване се има предвид изискуемата 
периодична поддръжка, която следва да е 
налице, за да важи гаранционната 
отговорност на производителя, както и 
отстраняването на недостатъци за сметка на 
изпълнителя по време на гаранционния срок. 
Допълнително изискване - да се предложи 
възможност за извънгаранционна поддръжка 
– ползването й е опция в полза на 
бенефициента, която може да се осъществи 
чрез сключването на отделно споразумение. 

  

Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата (ако е приложимо):  
Кандидатите да посочат съответната  
техническа документация за окомплектовка 
на машините, оборудването и софтуера, да 
осигурят достатъчно подробни инструкции за 
работа. 
Доставчикът при всяка доставка трябва да 
предостави необходимата документация, в 
т.ч.: 
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- пълен комплект документи - сертификат за 
произход от производителя/технически 
паспорт или еквивалентно - оригинал, 
инструкция за поддръжка и употреба и др.;  
- гаранционна карта – оригинал. 
Когато документ е на чужд език, да се 
придружава от превод на български език. 
Изисквания към правата на собственост и 
правата на ползване на интелектуални 
продукти (ако е приложимо). 
Правото на собственост се прехвърля на 
бенефициента от момента на подписване на 
приемо-предавателен протокол за приемане 
на извършената доставка в производствената 
база на бенефициента на адрес гр. Сливен, 

ул. „Добри Чинтулов“, № 17. 

Всички права на интелектуална собственост, 
когато има такива във връзка с 
експлоатацията на доставена машина, се 
прехвърлят в пълен обем на бенефициента, 
без той да дължи допълнително заплащане за 
осигуряване или поддържане на такива права 
извън цената за изпълнение на доставката. 
Софтуерът се доставя с необходимите за 
безпрепятственото му ползване от 
бенефициента права, вкл. лиценз/и, ако са 
необходими такива, без бенефициентът да 
дължи кактвото и да е допълнително 
плащане на което и да е трето лице. 

  

Изисквания за обучение на персонала на 
бенефициента за експлоатация: 

Кандидатът да посочи срок и начин за 
изпълнение на това изискване, не по-дълъг от 
14 дни от датата на приемане на доставката. 
Изпълнителят да проведе обучение за работа 
на определен от бенефициента негов 
персонал, като осигури специалисти за 
провеждането на обучението на място в 
производствената база на бенефициента, 
необходимите инструкции на български език, 
както и при необходимост – да проведе 
практически изпит за усвоена работа със 
съответната машина и др.п. 
Обучените лица се посочват поименно в 
двустранно подписан протокол за 
извършване на обучението, като 
изпълнителят има право да издаде и 
поименни сертификати, когато това е 
подходящо. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо).  
 

  

Други:    
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Всички машини и оборудване трябва да 
бъдат доставени, монтирани, пуснати в 
експлоатация и предадени в работещ вид. 
Изискване за инсталиране и въвеждане в 
експлоатация – да се извърши цялостното 
монтиране от представители на изпълнителя 
на място в производствените помещения, 
определени от бенефициента и въвеждане в 
работен режим, включително тестване и 
обучение на персонала – когато е 
приложимо.  
За изпълнението на всяка дейност - доставка, 
въвеждане в експлоатация, обучение и 
гаранционно обслужване се констатира с 
двустранно подписан/и протокол/и по 
образец към проекта на договор. 

Всички доставки да бъдат на нови, 
неупотребявани машини и оборудване с 
необходимото качество и с технически 
характеристики, съответстващи или 
надвишаващи посочените от бенефициента 
минимални технически и функционални 
изисквания. 

 

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: 
 

За Обособена позиция 1: 
 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена1

 на нашата оферта за ОП 1 възлиза на: 
 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

№ Описание на доставките 
 

К-во 
/бр./ 

Единична 
цена в лева 

 

Обща цена в лева без 
ДДС  

1 Настилачна маса с въздушна 
възглавница - 20 метра 

1   

2 Настилачна машина 1   

3 CNC-Cutter  1   

4 Плотер МР  1   

5 Дигитайзер 1   
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За Обособена позиция 2: 
 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена2

 на нашата оферта за ОП 2 възлиза на: 
 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

За Обособена позиция 3: 
 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена3

 на нашата оферта за ОП 3 възлиза на: 
 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

За Обособена позиция 4: 
 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена4

 на нашата оферта за ОП 4 възлиза на: 
 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

За Обособена позиция 5: 
 

                     
2
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

3
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

4
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

№ Описание на доставките 
 

К-во 
/бр./ 

Единична 
цена в лева 

 

Обща цена в лева без 
ДДС  

1 Едноиглова права шевна машина  30   

2 Двуиглова права колонна 
машина  

5   

3 Двуиглова права колонна шевна 
машина тежък клас за 
декоративни и обикновени 
шевове  

2   

№ Описание на доставките 
 

К-во 
/бр./ 

Единична 
цена в лева 

 

Обща цена в лева без 
ДДС  

1 Съоръжение за обработка на 
влакна  

1   

2 Работен плот за разстилане на 
влакна  

1   

№ Описание на доставките 
 

К-во 
/бр./ 

Единична 
цена в лева 

 

Обща цена в лева без 
ДДС  

1 Широколентова шлайф машина  1   

№ Описание на доставките К-во 
/бр./ 

Единична 
цена в лева 

Обща цена в лева без 
ДДС  



 

 

 

  

9 

9 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена5

 на нашата оферта за ОП 5 възлиза на: 
 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

За Обособена позиция 6: 
 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена6

 на нашата оферта за ОП 6 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 (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  
цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  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; Договор за 

обединение – когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице; Изрично 
пълномощно, когато офертата или документи в нея са подписани от лице, различно от 
законния представител на кандидата - с нотариална заверка; За чуждестранни кандидати - 

съответни документи, издадени от компетентния съдебен или административен орган в 
държавата, в която са установени, придружени с превод на български език. 

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) – 

описват се, когато е приложимо; 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 
изискват) - описват се, когато е приложимо; 

                     
5
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

6
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

  

1 Пневматичен плот  30   

№ Описание на доставките 
 

К-во 
/бр./ 

Единична 
цена в лева 

 

Обща цена в лева без 
ДДС  

1 Софтуер за проектиране на 
мебели  

1   



 

 

 

  

10 

10 

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) 


