
 

„Този документ е създаден по проект „Подобряване на производствения капацитет в Борима АД“ по договор  

BG16RFOP002-2.055-0003-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Борима” АД и при 

никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

 

 
Европейски 

съюз 

 

 
 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

СНЦ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ 

 

 

ДО  

Борима АД 

с. Борима, ул. 9-ти септември № 120 

 

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 пускане в експлоатация на Шприц машина със затварящо усилие 

от 90 тона - 1 бр.“ 

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 пускане в експлоатация на 

Шприц машина със затварящо усилие от 90 тона - 1 бр.“ 

 

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. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

Борима АД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 
 

Функционални характеристики: 

Щприц-машината е предназначена за 

изработка на готови изделия (детайли) от 

пластмаса, чрез шприцване (леене под 

налягане) в специално изработена за 

производството на даденото изделие 

шприц-форма, която може да бъде с едно 

или повече гнезда.  

 

Технически характеристики: 
 

• Междуколонно разстояние: поне 360х360 

мм; 

• Отоплителна мощност реотани: 6.30 kW; 

• Тонаж на заключване: поне  90т. ; 

• Капацитет на масления резервоар: поне  

190л.; 

• Възможност за работа с всички видове 

термопласти и композитни смеси. 

 

Допълнителни технически 

характеристики, подлежащи на оценка1 

• Минимум височина инструмент: 150 мм; 

• Максимум височина инструмент: 390 
мм; 

• Обем на шприцване: 153 см3 

 

  

Изисквания към гаранционен срок (ако е 

приложимо): 

Минимум 24 месеца от датата на 

подписване на приемо-предавателен 

протокол. 
 

Максимален гаранционен срок – не може 

  

 
1 Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и 

функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на офертите. Всеки кандидат, 

който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.  
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да надвишава 60 месеца. 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Техническа документация в електронен 

вариант. 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

неприложимо 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

неприложимо 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Ще бъде осигурена необходимата 

техническа инфраструктура. 

  

Други: неприложимо 
 

  

 

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 цена2 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:  

- 50 % авансово плащане при подписване на договор; 

 
2 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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- 50 % балансово плащане - след доставка и извършени 72-часови проби и подписване на 

приемо-предавателен протокол, но не по-късно от срока на договора за безвъзмездна 

финансова помощ. 
 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще 

бъдем задължени да приведем общата/единичната  цена в съответствие с 

единичната/общата 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, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност - оригинал или копие, заверено от 

кандидата с подпис, печат и текста „Вярно с оригинала”; 

  

* За обединенията на физически и/или юридически лица следва да се предостави  

Договорът за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, в който 

задължително е посочено/и и е видно/и лицето/ата, което/които го представляват. 

Документът следва да бъде представен в оригинал или копие заверено от кандидата с 

подпис, печат и текста „Вярно с оригинала”. 

 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. – оригинал; 
 

 * Декларацията се подписва от всички лица, които представляват кандидата.  

За обединенията на физически и/или юридически лица – декларацията се подписва от всяко 

лице, включено в обединението. 

 

3. Други документи (ако е приложимо): неприложимо 

 

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); 

 

Копия от отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови 

години /в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си/, 

заверени от кандидата с подпис, печат и текста „Вярно с оригинала”. 

 

Справка за специфичния оборот на кандидата, реализиран от извършени доставки, 

*еднакви или сходни с предмета на поръчката, за последните три приключени 

финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е 

започнал дейността си. 

 

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива 

се изискват); 

 

➢ Списък на реализираните през последните 3 (три) години/ в зависимост от датата, 

на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, доставки на същото 

или сходно на оферираната/ите обособена/и позиция/и оборудване. Списъкът трябва 

да бъде заверен от кандидата с подпис и печат и да съдържа: описание на 

оборудването (наименование, марка, модел, основни технически и функционални 

характеристики), възложител, дата и място на изпълнение /по образец/ 
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6. 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); 

7. 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); 

8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие; 

 

• Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, заверен от кандидата с 

подпис и печат 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


