
 

                               

   ________________________________________ www.eufunds.bg __________________________________________ 
Проект „Повишаване на конкурентноспособността, производствения капацитет и експортния потенциал на 
"ОМЕЛИЯ" ЕООД”, ДБФП  №BG16RFOP002-2.001-0434-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на 
“Избор с публична покана” 

 
 
 

ДО  
„ОМЕЛИЯ” ЕООД  
гр. Мадан, ул. „Обединение” №24 

 
 
 

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 И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ” 
със следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1„Робот за кроене и рязане на платове – 1 брой”; 
Обособена позиция 2 „Автоматична бродираща машина – 1 брой”; 
Обособена позиция 3 „Автоматична преса за пречупване на джобове – 2 броя”; 
Обособена позиция 4 „Автоматична око илик машина – 1 брой”; 
Обособена позиция 5 „Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти – 2 броя”; 
Обособена позиция 6 „Автоматична двуиглова права машина – 4 броя” 

 
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 И ВЪВЕЖДАНЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ” със следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1„Робот за кроене и рязане на платове – 1 брой”; 
Обособена позиция 2 „Автоматична бродираща машина – 1 брой”; 
Обособена позиция 3 „Автоматична преса за пречупване на джобове – 2 броя”; 
Обособена позиция 4 „Автоматична око илик машина – 1 брой”; 
Обособена позиция 5 „Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти – 2 броя”; 
Обособена позиция 6 „Автоматична двуиглова права машина – 4 броя” 
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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). 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 
 

Изисквания и условия на 
„ОМЕЛИЯ” ЕООД 

Предложение на кандидата 
Марка/модел/производител/ 
технически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и 
качеството на стоките: 
Обособена позиция 1 „Робот за кроене и 
рязане на платове – 1 брой” 

Служи за роботизирано кроене и рязане на 
компресиран настил от всички типове 
платове. 

- Височина на настила, не по-малка 
от 5 см; 

- Работно поле, не по-малко от  
170 Х 170 см; 

- Възможност за връзка с фирмената 
IT мрежа; 

- Фиксиране на настила чрез вакум 
помпи с автоматично регулиране и 
променлив интензитет; 

- Устройство за автоматично 
навиване и развиване на покривно 
фолио върху скроения материал; 

- Пробивно маркиращо устройство; 
- Автоматично пневматично 

управление на главата на ножа и 
почистване на четките; 
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- Системи за оптимизиране на 
процесите на скорост на рязане и 
обороти на ножа; 

- Автоматичен нож за корекции на 
деформациите; 

- Регулиране на линейната скорост от 
0 м/мин, до не по-малко от 
100м/мин. – ръчно и автоматично; 

- Регулиране осцилациите на ножа от 
0 до не по-малко от 5500 об.мин. – 
ръчно и автоматично; 

- Автоматично заточване и смазване 
на ножа; 

- Възможност за постоянно 
наблюдение на монитор на всички 
основни параметри при работа; 

- Система за филтриране на въздуха 
след разкрояване; 

- Охладителна система на ножа за 
рязане на технически текстил, 
синтетика; 

- CNC управление и борд компютър 
за оперативно управление на робота 
с приложимия софтуер; 

- Интерактивен интерфейс на 
български език с основни 
възможности: модифициране на 
маркери; оптимизиране пътя на 
рязане; включване/изключване на 
кройка за рязане; преместване, 
копиране или изтриване на кройка в 
маркер; преобразуване на клъцките; 
ротация на маркера от борд 
компютъра; Проиграване на 
рязането с маркиране с лазер; база 
данни с параметрите на рязане на 
различни видове материи; 
възможност за обновяване на 
софтуера и др.; 

- Система за запис на работните 
цикли по дни и часове; 

- Автоматично продължаване на 
рязането след аварийно спиране и 
диагностика при авария; 

- Система за спиране на робота при 
наличие на хора и предмети в 
зоната на движението му; 

- Възможност за дистанционна 
(онлайн) диагностика и настройване 
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параметрите на робота. 

Обособена позиция 2 „Автоматична 
бродираща машина – 1 брой” 
Служи за автоматично изработване на 
бродерия върху детайли от плат. 

- Брой на работни глави, не по-малко 
от 8 бр.; 

- Брой работни игли, не по-малко от 5 
бр.;  

- Работно поле с размер, равно или 
по-голямо от: 300 х 650 мм.; 

- Серво управление на валовете; 
- Пантографна система с 

микростъпково управление; 
- Компютърно управление на 

машината; 
- USB вход за зареждане на 

програмни файлове. 

  

Обособена позиция 3 „Автоматична 
преса за пречупване на джобове – 2 
броя” 
Служи за пречупване и пресоване на 
джобове. 

- Минимум  2 броя  станции за 
зареждане; 

- Електро-пневматичен метод за 
пресоване и пречупване на джобове 
в една операция; 

- Възможност за работа с различни 
платове, включително с еластан и 
влагоустойчиви материали; 

- Максимален размер на формите не 
по-малко от: 220 х 220 мм., с 
възможност за множество форми; 

- Производителност, не по-малко от 
220 бр./час; 

- Възможност за регулиране на 
температурата с амплитуда от 100С 
до 220С; 

- Време за пресоване: до 20 секунди. 

  

Обособена позиция 4 „Автоматична око 
илик машина – 1 брой” 
Служи за автоматично ушиване на илици 
тип „око”: отворен, око с опашка, око с 
перпендикулярен понт, око със заоблен 
край, прав илик с опашка, кръгли отвори и 
др.;  

- Електронно управление на 
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подаването на материала; 
- Възможност за подаване на пасо; 
- Следене и дълго отрязване на иглен 

конец; 
- Електронно регулиране опъна на 

конеца за работа с различни 
материи; 

- Оптимизира силата на прорязване 
за работа с различни материали 
(тежки, еластични и др.) 

- Възможност за работа с 
влагоустойчиви и 
въздухонепропускливи материи; 

- Осветление в зоната за шиене; 
- Запаметяване на не по-малко от 8 

вида илици и бърза смяна на 
размера на илиците; 

- Дължина на илика да включва 
диапазона 6-50мм.; 

- Кръгли отвори в диапазон от 1 до 7 
мм. 

Обособена позиция 5 „Автоматична 
двуиглова машина за ушиване на ленти 
– 2 броя” 
2-иглова автоматична права машина служи 
за  ушиване на рефлексни 
(светлоотразителни) ленти.  

- Размер на грайфер над 25 мм;  
- Долен, иглен транспорт за  средно 

тежък материал;  
- Фиксирано междуиглово 

разстояние 70,0 мм;  
- Страничен водач за лентата; 
- Възможност за смяна на  друго 

междуиг-лово разстояние;  
- Максимално  бода над  3800 

бода/мин.; 
- Вход под крачето не по-малко от 

7мм.;  
- Максимална дължина на бода не по-

малка от 5.0 мм; 
- Осветление на работната площ.        

  

Обособена позиция 6 „Автоматична 
двуиглова права машина – 4 броя” 
2-иглова автоматична шевна машина 
служи за ушиване на прав двулицев бод.  

- Директно задвижване със 
сервомотор; 
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- Междуиглово разстояние не по-
малко от 6мм.;  

- Долен, иглен транспорт за тежки 
материали;  

- Автоматична функция за 
регулиране пробивната сила на 
иглата в многослоеви участъци; 

- Автоматично отрязване на конците; 
- Автоматична затяжка; 
- С вайпер за конеца; 
- Автоматично повдигане на крачето; 
- Максимална дължина на бода, не 

по-малка от 6 мм.; 
- Максимално повдигане на крачето, 

не по-малко от 6 мм. 
Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка: 
- Да бъде посочен срок за гаранционна 

поддръжка на оферираното 
оборудване*; 

- Да бъде определено време за реакция 
при възникване на технически проблем; 

- Да бъде посочен срок на 
извънгаранционна поддръжка. 

*Оферти с предложен гаранционен срок 
под 12 (дванадесет) месеца няма да се 
допускат до оценка. 

 
 
 
Продължителност на гаранционната поддръжка (в 
месеци): ……... 
 
 

Време за реакция (в часове): …….. 
 
 
Продължителност на гаранционната поддръжка (в 
години): ……... 
 

 

Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата:  

- Декларация за съответствие и/или 
СЕ или друга приложима маркировка; 

- Технически паспорт и/или 
Техническа / работна документация/ 
инструкции на български език. 

  

Изисквания към правата на собственост 
и правата на ползване на интелектуални 
продукти: не е приложимо 

  

Изисквания за обучение на персонала на 
бенефициента за експлоатация: 
Провеждане на обучение на персонала на 
„ОМЕЛИЯ” ЕООД за работа с 
оборудването за сметка на Изпълнителя. 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента: не е приложимо 

  

Други:    
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Установяване на основните технически 
параметри на оборудването, настройки и 
провеждане на проби. 

 
 
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     

5     

6     
 

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) 
 
 
 
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 
общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 
задължени да приведем единичната цена в съответствие с 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 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 
2. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ; 
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние; 
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация; 
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 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 3, 4 за всеки от 

подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. 
(когато се предвижда участието на подизпълнители); 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 
документацията за участие; 

8. Списък /опис на документите, съдържащи се в офертата. 
 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.        ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

    _________________________________________ 
(име и фамилия) 

    _________________________________________ 
      (длъжност на представляващия кандидата) 

 
 
 


