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

документа се носи от „Карнес” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

ДО  

„Карнес“ ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 

гр. Русе 7001, 

ул. „Николаевска“ № 80, офис 7 
(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: 

“Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективно 

оборудване CNC Струговащофрезова машина – 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:  

 

“Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективно 

оборудване CNC Струговащофрезова машина – 1 бр.” 
(наименование на предмета на процедурата) 

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 

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG16RFOP002-3.001-0484-C01 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на „Карнес“ 

ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 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 „Карнес” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

2 

2 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

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 

„Карнес“ ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/технически 

характеристики 

Забеле

жка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически 

характеристики: 

 

 Диаметър на обработваемия детайл: 

1300 mm 

 Дължина на обработваемия детайл: 

8000 mm 

 Тегло на обработваемия детайл: 12 

t 

 Направляващи: 5 бр. 

 Брой на V-образните 

направляващи: 2 бр. 

 Направляващи плоски: 2 бр. 

 Допълнителна направляваща: 1 

бр. 

 Ширина: 1075 мм 

 Височина: 825 мм 

 Автоматичен 8 позиционен 

ножодържач: да 

 Движение по Х: 675 мм 

 Скорост по Х и Z: 8/6 м/мин 

 Работно усилие по ос Х: 12 kN 

 Работно усилие по ос Y: 24 kN 

 Вътрешен диаметър на главния 

шпиндел: 110 мм 
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 Гранични скорости на струговия 

шпиндел: 0-1000 об./мин 

 Морз на шпиндела DIN 55026-A11: 

да 

 Ориентация на шпиндела с С-ос с 

точност: 0,005° 

 Задно седло с въртящ заден център: 

1 бр. 

 Аксиално подаване със задното 

седло: 220 мм 

 Включена CNC за симулатна 

работа по 5оси: да 

 Мощност  на главния мотор: 37/45 

kW 

 Независим мотор за С ос с високо 

резолюционен енкодер и спирачка с 

точност на позициониране 0,005°: 1 

бр. 

 Модул за вертикална CNC 

управляема Yос с ход 200 мм за 

закрепване на фрезовия шпиндел: 1 

бр. 

 Фрезови шпиндел с мощност 8 kW 

и max обороти 5000 об/мин: 1 бр. 

 Люнет хидравличен самоцентроващ 

за детайли до ф 80мм: 2 бр. 

 Люнет хидравличен самоцентроващ 

за детайли до ф 200мм: 2 бр. 

 Люнет хидравличен самоцентроващ 

за детайли до ф 400мм: 2 бр. 

 Люнет хидравличен самоцентроващ 

за детайли до ф 600мм: 1 бр. 

 Люнет хидравличен самоцентроващ 

за детайли до ф 1000мм: 1 бр. 

 Люнет подвижен за детайли до ф 

80: 1 бр. 

 

Допълнителни /опционални/ 

технически характеристики, които не 

са задължителни: 

 Диаметър на отвора в главния 

шпиндел: 260 мм 

 Подготовка на ос Z за отчитане на 

преместването чрез линейни 

енкодери 
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 Автоматичният 8 позиционен 

държач да бъде със задвижване на  

фрезови инструменти с максимален 

диаметър ф 25 мм 

 Надлъжно преместване на задното 

седло – автоматично 

 Захващане на задното седло – 

автоматично 

 Инструменти за поддръжка – 1 к-т 

 Синхронизиращи и нивелиращи 

инструменти 

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Гаранционна поддръжка – минимум 24 

месеца, максимум 36 месеца; 

Извън гаранционна поддръжка – 

минимум 48 месеца 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

 Технически паспорт на 

оборудването; 

 Ръководство за експлоатация; 

 Гаранционна карта; 

 Декларация за съответствие на 

производителя / доставчика; 

(всички документи се представят на 

български език) 

 

  

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: 

Доставчикът да осигури обучение на 

персонала за работа с доставеното 

оборудване 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо):  
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Бенефициентът ще изгради 

необходимия фундамент за монтаж на 

машината и захранващи електрическа 

и пневматична инсталации до нея 
 

Други: Доставчикът да представи 

чертежи за изграждане на 

необходимия фундамент 
 

  

 

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 К-во 

/бр./ 

Единична цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 

1     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 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: __________________________ 
(описва се съгласно т. ІІІ.1.2 от Публична покана) 

 

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. 

 
 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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; 

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) - 

неприложимо; 

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

изискват) - Списък на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата в 

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

включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 

изпълнение; 

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 - неприложимо; 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

_________________________________________ 

(име и фамилия) 

_________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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