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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

 

 

ДО  

КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД, 

гр. Стара Загора 6000, кв. Индустриален, 

ул. „Индустриална“ № 1 
 

 

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, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване по следните 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Обработващ център (1 брой); 

Обособена позиция 2: Лентошлифовачна и полираща машина (1 брой); 

Обособена позиция 3: Лазерна машина за рязане на метални тръби (1 брой); 

Обособена позиция 4: Стругов фрезови център (1 брой); 

Обособена позиция 5: Роботизирана система за заваряване (1 брой)“ 

 

 

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, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване по 

следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Обработващ център (1 брой); 

Обособена позиция 2: Лентошлифовачна и полираща машина (1 брой); 

Обособена позиция 3: Лазерна машина за рязане на метални тръби (1 брой); 

Обособена позиция 4: Стругов фрезови център (1 брой); 

Обособена позиция 5: Роботизирана система за заваряване (1 брой)“ 

 

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 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 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни (от крайния срок за получаване на оферти). В случай, че този срок изтече 

преди подписване на договора за възлагане предмета на процедурата, офертите да се считат 

за валидни до момента на подписване на договор с избрания изпълнител. 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

„КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД 
 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 
 

I. Обработващ център  

 

Минимални изисквания: 

 

1. Ходове X = 500 mm, Y = 450 mm, Z = 400 

mm 

2. Бърз ход: 30 m/min  

3. Скорост на шпиндела от 20 до 12 000 rpm 

4. Магазин за 30 инструмента 

5. Размери на масата: 630 x 500 mm 

6. Директна измервателна система с 

инкрементални линийки по оси X, Y, Z, 

включително въздушно продухване 

7. CNC управление с  възможност за 

индивидуализация на интефейса и правата 

на достъп на няколко оператора с чип карта 

 

Допълнителни технически 

преимущества, подлежащи на оценка 
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спрямо Методиката за оценка на 

офертите: 

 

1. Конзолна наклоняема въртяща маса - мax. 

товар 200 kg. само за позициониране 

2. Машинна база от композитен полимер 

бетон 

3. Охлаждане през шпиндела минимум 12 

bar 

4. Устройство за мерене на инструмента 

5. Опипвач на детайла с оптичен предавател 

 

 

II. Лентошлифовачна и 

полираща машина 

 

Минимални изисквания: 

1. Ширина на масата 1100 мм 

2. Дължина на лентата 1900 мм 

3. Брой ленти – 2 бр. 

4. Брой четки – 1 бр. 

 

Допълнителни технически 

преимущества, подлежащи на оценка 

спрямо Методиката за оценка на 

офертите: 
 

1. Работна дебелина- от 0,8 до 170 мм 

2. Tъч скрийн управление за контрол 

височината на лентата и скорост на 

подаване 

 

III. Лазерна машина за рязане 

на метални тръби 
 

Минимални изисквания: 

 

1. Ход по ос Y 6000mm 

2. Ход по ос X 350mm 

3. Ход по oс Z 150mm 

4. Диаметър  на рязане: 20 – 155 mm  

5. Мощност на лазерния източник 2000 W  

6. Задно седло с пневматичен патронник 

7. Предно седло с пневматично стягане 
 

Допълнителни технически 

преимущества, подлежащи на оценка 
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спрямо Методиката за оценка на 

офертите: 

 

1. Работна височина минимум 1050 мм 

2. Скорост на движение до 80 м/мин 

3. Точност на позициониране минимум 0,5 

мм 

 

IV. Стругов фрезови център 

 

Минимални изисквания: 

 

1. Система за управление 

2. Главен шпиндел с С-ос 

3. Мощност на задвижващия мотор на 

главен шпиндел -7.5 kW 

4. Макс. скорост на въртене Главен 

шпиндел – 7000 об/мин 

5. Синхронен въртящ люнет 

6. Подшпиндел с С-ос 

7. Мощност на задвижващия мотор на 

подшпиндел - 7.5 kW 

8. Макс. скорост на въртене подшпиндел- 

7000 об/мин 

9. Програмируема Y2 ос на 

инструменталната глава на подшпиндел 

10. Макс. диаметър на струговане главен 

шпиндел- Ø32 мм 

11. Макс. диаметър на струговане 

подшпиндел- Ø32 мм 

12. Максимална дължина на струговане, със 

синхронен люнет -310 мм 

13. Стругови инструментални позиции на 

главен шпиндел- 6 бр. 

14.Инструментални позиции за 

инструменти за челно пробиване- 5 бр. 

15. Странични фрезови инструментални 

позиции на главен шпиндел – 6 бр. 

16. Задвижващ мотор на инструментите за 

странична обработка на главен шпиндел -

1.6 kW 

17. Позиции за пробиване на 

инструменталната глава на подшпиндел – 6 
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бр. 

18. Стругови инструментални позиции на 

инструменталната глава на подшпиндел– 3 

бр 

19. Прътоподаващо устройство с 

възможност за работа с пръти с максимален 

диаметър Ø32мм. 

20. Стружкоконвейр и количка за стружки 

 

Допълнителни технически 

преимущества, подлежащи на оценка 

спрямо Методиката за оценка на 

офертите: 

 

1. CNC управление с възможност за 

интерфейс на български език 

2. Наличие на CNC управление с мин. 19“ 

тъчскрийн дисплей или еквивалент; 

3. Възможност за индивидуализация на 

интерфейса и правата на достъп на няколко 

оператора с чип карта 

4. Автоматичен контейнер за улавяне на 

готовия детайл 

5. Наличие на ролкови танкетни 

направляващи за по-голяма динамика 

6. Наличие на инкрементални линийки за 

обратна връзка по ос X и по ос Y 

7. Ход по ос У2  ≥  ± 40mm 

8. Наличие на възможност за използване на 

готови цикли за програмиране 

 

 

V. Роботизирана система за 

заваряване 

 

Минимални изисквания: 

 

Роботизирана система за заваряване, 

състояща се от следните компоненти: 

 

1. Заваръчен робот 

1.1 Работна зона на робота - не по-малко от 

1800 мм; 
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1.2 Полезен товар на робота – до 6 кг вкл.; 

1.3 Брой на управляемите оси на робота – 

мин. 6 бр.; 

1.4 Скорост на работа – не по-малко от 180 

м/мин. линейно; 

1.5 Точност на повторяемост – до  +/- 0,08 

мм вкл.; 

 

2. Токоизточник 

2.1 Метод на заваряване - MAG/MIG 

2.2 Обхват – мин. от 30 до 350 А; 

2.3 ПВ 350 А/ 80 %; 

   310/ 100% МИГ/МАГ 

   350А/ 60% Стандартен Импуслен 

МИГ/МАГ 

2.4 Напрежение 21-36 VDC 

2.5 Напрежение на празен ход 65 VDC 

2.6 Други методи на  заваряване /освен 

МИГ/МАГ/; 

 

3. Контролер за робот 

3.1 Базиран „С” програмен език 

3.2 7- инчов цветен TFT-LCD 

дисплей 

3.3 Контролира минимум 27 оси 

3.4 Наличие на синхронизирано 

управление до 3 робота  

3.5 Капацитет на паметта минимум 

40 000 точки 

3.6 Контролира до 5 дигитални, 

заваръчни токоизточници 

3.7 Функция за автоматично 

рестартиране на дъгата 

3.8 Функция за завършване на шева 

и контрол на тела 

3.9 Функция за автоматично 

повторение на даден участък 

3.10 Функция за мониторинг на 

заваръчните параметри 

3.11 Функция за мониторинг 

качеството на заваръчния шев 

 

4. Заваръчна горелка 

4.1.  ПВ (продължителност на включване)  

 CO2  - 350A -100% 

 CO2(20%)+Ar(80%) - 350A -50% 

 CO2(20%)+Ar(80%) - 250А-100% 
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4.2 ПВ (продължителност на включване) 

при импулсно заваряване. 

 MAG(CO2-+Ar) - 300A -30% 

 

5. Устройство за почистване на 

горелката 

5.1 Почистване на горелка без подрязване 

на тела 

5.2 Пръскане със спрей против пръски 

5.3 Входящо налягане 6 бара 

5.4 Времетраене на операцията по 

почистване 7-8 сек. 

  

6. Софтуер за заваряване на алуминий 

 

Допълнителни технически 

преимущества, подлежащи на оценка 

спрямо Методиката за оценка на 

офертите: 

 

1. Софтуер за лесно програмиране на 

заваръчните параметри, който да:  

- Позволява по  зададени данни за 

материала, дебелина и типа на 

съединението да се изведат препоръчителни 

заваръчни параметри. 

- Позволява по зададени данни за желаната 

скорост на заваряване и необходимия катет 

на заваръчния шев, да се изведат 

необходимите параметри за постигането им. 
 

2. Всички настройки за движение на робота, 

всички заваръчни параметри, както и 

работата на всички периферни устройства 

да се управляват и програмират от един 

пулт за управление. 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

.  Срок на гаранционен 

 сервиз /в календарни 

месеци/: 
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За Обособена позиция 1:  

Срокът на гаранционен сервиз, който 

кандидатите оферират следва да бъде 

минимум 18 календарни месеца. 

 

Гаранционният сервиз включва: пълна 

гаранция върху цялото оборудване. 

 

Срокът на гаранционен сервиз започва 

от датата на подписване на приемо- 

предавателен протокол за доставка и 

инсталация на доставеното оборудване. 

 

За Обособена позиция 2:  

Срокът на гаранционен сервиз, който 

кандидатите оферират следва да бъде 

минимум 12 календарни месеца. 

 

Гаранционният сервиз включва: пълна 

гаранция върху цялото оборудване. 

 

Срокът на гаранционен сервиз започва 

от датата на подписване на приемо- 

предавателен протокол за доставка и 

инсталация на доставеното оборудване. 

 

 

За Обособена позиция 3:  

Срокът на гаранционен сервиз, който 

кандидатите оферират следва да бъде 

минимум 12 календарни месеца. 

 

Гаранционният сервиз включва: пълна 

гаранция върху цялото оборудване. 

 

Срокът на гаранционен сервиз започва 

от датата на подписване на приемо- 

предавателен протокол за доставка и 

инсталация на доставеното оборудване. 

 

 

За Обособена позиция 4: 

Срокът на гаранционен сервиз, който 

кандидатите оферират следва да бъде 

минимум 18 календарни месеца. 

 

Гаранционният сервиз включва: пълна 
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гаранция върху цялото оборудване. 

 

Срокът на гаранционен сервиз започва 

от датата на подписване на приемо- 

предавателен протокол за доставка и 

инсталация на доставеното оборудване. 

 

За Обособена позиция 5: 

Срокът на гаранционен сервиз, който 

кандидатите оферират следва да бъде 

минимум 12 календарни месеца. 

 

Гаранционният сервиз включва: пълна 

гаранция върху цялото оборудване. 

 

Срокът на гаранционен сервиз започва 

от датата на подписване на приемо- 

предавателен протокол за доставка и 

инсталация на доставеното оборудване. 

 

 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

За всички Обособени позиции: 

 

Да бъде представено ръководство за 

експлоатация на български език, 

технически паспорт и гаранционна карта.  
 

  

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).  

Неприложимо. 

  

Други: 
 

Неприложимо. 
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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): 

НЕПРИЛОЖИМО. 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  

 
 

За Обособена позиция 1: 

 

- Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на сключения договор, платимо след 

сключване на договора за доставка 

 

- Междинно плащане в размер на 60 % от стойността на сключения договор, платимо 

след уведомление за готовност експедиция преди доставка 

 

  - Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора, платимо при 

кумулативно изпълнени следните условия: 

 след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол; 

 след извършен монтаж и инсталация; 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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 след извършване на 72-часови проби и подписване на протокол, 

удостоверяващ съответствието на доставеното оборудване на минималните 

технически характеристики и допълнителните технически преимущества, 

оферирани в Офертата – Приложение 2 към настоящия договор. 

 подписан окончателен приемо-предавателен протокол; 

 

 

 

За Обособена позиция 2: 

 

- Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на сключения договор, платимо след 

сключване на договора за доставка 

 

- Междинно плащане в размер на 60 % от стойността на сключения договор, платимо 

след уведомление за готовност експедиция преди доставка 

 

- Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора, платимо при 

кумулативно изпълнени следните условия: 

 след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол; 

 след извършен монтаж и инсталация; 

 след извършване на 72-часови проби и подписване на протокол, 

удостоверяващ съответствието на доставеното оборудване на минималните 

технически характеристики и допълнителните технически преимущества, 

оферирани в Офертата – Приложение 2 към настоящия договор. 

 подписан окончателен приемо-предавателен протокол; 

 

 

За Обособена позиция 3: 

 

- Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на сключения договор, платимо след 

сключване на договора за доставка 

 

- Междинно плащане в размер на 60 % от стойността на сключения договор, платимо 

след уведомление за готовност експедиция преди доставка 

 

- Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора, платимо при 

кумулативно изпълнени следните условия: 

 след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол; 

 след извършен монтаж и инсталация; 

 след извършване на 72-часови проби и подписване на протокол, 

удостоверяващ съответствието на доставеното оборудване на минималните 

технически характеристики и допълнителните технически преимущества, 

оферирани в Офертата – Приложение 2 към настоящия договор. 

 подписан окончателен приемо-предавателен протокол; 
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За Обособена позиция 4: 

 

- Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на сключения договор, платимо 

след сключване на договора 

 

- Междинно плащане в размер на 70 % от стойността на сключения договор, платимо 

след получаване на писмено уведомление за готовност за експедиция преди доставка  

 

- Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора, платимо при 

кумулативно изпълнени следните условия: 

 след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол; 

 след извършен монтаж и инсталация; 

 след извършване на 72-часови проби и подписване на протокол, 

удостоверяващ съответствието на доставеното оборудване на минималните 

технически характеристики и допълнителните технически преимущества, 

оферирани в Офертата – Приложение 2 към настоящия договор. 

 подписан окончателен приемо-предавателен протокол; 

 

 

 

За Обособена позиция 5: 

- Авансово плащане в размер на 40 % от стойността на сключения договор, платимо след 

сключване на договора 

 

- Междинно плащане в размер на 50 % от стойността на сключения договор, платимо 

след получаване на писмено уведомление за готовност за експедиция преди доставка  

 

- Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора, платимо при 

кумулативно изпълнени следните условия: 

 след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол; 

 след извършен монтаж и инсталация; 

 след извършване на 72-часови проби и подписване на протокол, 

удостоверяващ съответствието на доставеното оборудване на минималните 

технически характеристики и допълнителните технически преимущества, 

оферирани в Офертата – Приложение 2 към настоящия договор. 

 подписан окончателен приемо-предавателен протокол; 

-  

 

 

 

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

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. 

 



                               
 

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на  

документа се носи от КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

  

 

13 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние (избира се 

едно от двете и неприложимото се зачертава);  

 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г. - сканиран оригинал с видим подпис, дата и име на лицето положило подписа;  

 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват): 

НЕПРИЛОЖИМО. 

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

изискват): Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството 

ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват „Производство и/или доставка и сервиз (поддръжка) 

на металообработващи машини“ - копие, заверено от кандидата с подпис, печат и думите 

„Вярно с оригинала“;  

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (в случай, че е приложимо, 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: НЕПРИЛОЖИМО. 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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