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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  

 “Коаттех” ООД 

с. Приселци 9131, Област Варна, Община Аврен, 

Производствено-административна база на “Коаттех” ООД 

 

 

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 и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване ” 

по обособена позиция № 006: Доставка на Струг 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 

процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним _____________________________ (посочва се пълния 

предмет/обособени позиции) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в 

пояснителния документ и документацията за участие.  

Предложените от нас стоки, по предмета на процедурата са подробно описани в 

Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.  

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,  
   (календарни дни) 

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: 

 

Обособена позиция № 006: Доставка на Струг – 1 бр. 

Изисквания и условия на 

„Коаттех“ ООД 

Предложение на 

кандидата 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 

стоките: 

Технически 

показатели 

Мерна 

единица 

Стойности 
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Струг тип универсален 

Функционално 

предназначение 

 Металообработка 

на детайли с 

диаметър до 400 

mm 

Разстояние 

между 

центровете  

mm не повече 1000  

Отвор на 

шпиндела  

mm не повече 52 

Вътрешен конус  вид Морз 6 

Брой подавания Бр. 80 

Обхват на 

надлъжните 

подавания 

мм/об 0.015-0,6 

Обхват на 

напречните 

подавания 

мм/об 0.0075-0.3 

Управление - 

Цифрова 

индикация по 

оси “Х” и “Z” 

 Да  

Комплект инструменти и допълнителни 

принадлежности 

Планшайба 

ф350 мм с 

комплект 

челюсти  

 Да  

Несамоцентрира

щ се 

четиричелюстен 

патронник до  

ф350 мм 

 Да  

Патронник 

тричелюстен 

 Да  

Комплект 

инструменти за 

обслужване 

 Да  

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка: 

Гаранционен срок – минимум 12 месеца 

Време за реакция при повреда - не повече от 12 

часа. 

Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 

месеца 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата:  
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Технически паспорт на оборудването, придружен 

с условията за експлоатация на български език, 

гаранционна карта, СЕ сертификат (или 

еквивалентен сертификат) на производителите 

на предложеното оборудване.  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти - неприложимо. 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация:  

Възможност за безплатно обучение на място 

след монтажа на оборудването. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента:  

Предварителна подготовка на площадката 

предвидена за инсталиране на съоръжението 

  

Други: инсталиране и анкериране на 

оборудването след доставка, пускане в 

експлоатация 

  

 

 

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 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: __________2011 г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
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Приложение № 1 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

на стоките от предмета  

на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 

О
б

о
со

б
ен

а 

п
о

зи
ц

и
я
 №

 

 Оферта на Участника  

Описание на 

доставките 

Мяр

ка 

 

К - 

во 

Тип Описание Стандарт Про-

изво-

дител 

Страна 

на 

произход 

Позиция 

по прило-

жения в 

офертата 

каталог 

Забеле

жка 

006           
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      ___________________________________________ 
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      ___________________________________________ 
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Приложение № 2  

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

 

График за изпълнение на предмета на процедурата 
 

О
б

о
со

б
ен

а 

п
о

зи
ц

и
я
 №

 

Описание 

/Вид и № на стоките, които ще се доставят/ 

Начален срок* 

на започване на 

изпълнението 

Краен срок*за 

приключване на 

изпълнението 

 

Забележка 

006     

 
*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на договора 
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