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Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител 

По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 
 

         ДО 
                                    Ред Стиил ЕООД 

                        гр.Перник 
ул.Кралевски път 1 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 
 

с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи по проект 
„Технологична модернизация за повишаване на конкурентоспособността на „Ред Стиил 
ЕООД” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1- Машина за лазерно 
рязане с фиброоптичен лазер, Абкант преса; Обособена позиция 2 - Специализиран софтуер 
за конструиране на машиностроителни изделия (CAD система)” 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 
процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним Обособена позиция 1 „Машина за лазерно рязане с 
фиброоптичен лазер, Абкант преса” от предмета на процедурата, в съответствие с 
изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие.  

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани 
в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.  

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,  
(работни/календарни дни/месеци или др.) 

но не повече от срока указан в обявата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с приложения 
към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата - 
Приложение № 2. 
(* попълва се, когато предмета на процедурата  изисква различни срокове за изпълнение) 

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета 
на настоящата процедура, ще изпълним следното: 
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Изисквания и условия на 

Ред Стиил ЕООД 
Предложение на 

кандидата 
Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 
на стоките / услугите / строителството: 
Минимални изисквания: 
Машина за лазерно рязане с 
фиброоптичен лазер 
1. Лазерен източник - фиброоптичен 
2.Специализиран CAD/CAM софтуер за 
оптимизиране на разкроя и генериране на 
управляващи програми 
3.Размер на работната зона – оси  X и Y – 
минимум 1500 х 5000 мм 
4.Максимално тегло на листа  - минимум 
1500кг 
5.Капацитет на рязане на мека стомана  -
минимум 16 мм. 
6.Капацитет на рязане на неръждаема 
стомана  -мимимум 10 мм. 
7.Капацитет на рязане на алуминий -  
минимум 10 мм. 
8.Аспирационна система с филтър с дебит 
минимум 4000 куб.м/час. 
Абкант преса 
1.Дължина на огъване- минимум 3000 мм. 
2.Максимално усилие - минимум 110 тона. 
3.Разстояние между колоните–минимум 
2500 мм  
4.Брой на цифрово управляеми оси - 
минимум 2 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо): 
1. Гаранционен срок – минимум 12 месеца; 
2. Време за отстраняване на повредата до 72 
часа; 
3. Време за реакция до 24 часа. 
4.Доставчикът трябва да предложи 
извънгаранционно обслужване 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 
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Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата (ако е приложимо):  
1. Паспорти на машините; 
2. Ръководства за работа на български език 
– на хартиен и електронен носител. 
3. Гаранционни карти 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания към правата на собственост и 
правата на ползване на интелектуални 
продукти (ако е приложимо). Не 
приложимо 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания за обучение на персонала на 
бенефициента за експлоатация: 
Извършва се от доставчика за негова сметка 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо).  Не 
приложимо 
 (преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Други: Не приложимо 
 (преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

 
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 
обхват.  

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 
пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 
Приложение № 1 – Техническо описание на стоките/услугите/строителството от 

предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение; 
Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата; 
Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата). 

 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение № 1  
    
 
 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
на стоките/услугите от предмета 

на процедурата, подлежащи на изпълнение 
 
 

Оферта на участника 
№ описание на 

стоките / услугите 
мярка количество тип описание производител забележка

        
        
        
(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на 
предмета на процедурата) 
 
 
 
Дата: _____________ г.                                              Подпис и печат:  ___________________  
 

                  
__________________________________  

                                                                                                                       (име и фамилия)  
 

                  
___________________________________  

                                                                                                                 (длъжност на представляващия кандидата)  
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Приложение № 2  
    
 
 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 
 
 

График за изпълнение на предмета на процедурата 
 
 
 

№ 

Описание (вид и № на 
стоките / услугите / етап или 
дейност от строителството, 
които ще се извършват) 

Начален срок∗ за 
започване на 
изпълнението 

Краен∗  срок за 
приключване на 
изпълнението 

Забележка 

     
     
     
(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на 
предмета на процедурата) 
 
∗ Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване 
на договора. 
 
 
Дата: _____________ г.                                              Подпис и печат:  ___________________  
 

                  
__________________________________  

                                                             
(име и фамилия)  

 
                  

___________________________________  
                                                                                                                                        (длъжност на представляващия кандидата 


	         ДО 
	                                    Ред Стиил ЕООД 
	Ред Стиил ЕООД 

