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  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
         

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 следните обособени позиции: 
1. Обособена позиция № 001: Доставка на Гилотина; 
2. Обособена позиция № 002: Доставка на Абкант; 
3. Обособена позиция № 003: Доставка на Машина за плазмено рязане; 
4. Обособена позиция № 004: Доставка на Машина за рязане на профили; 
5. Обособена позиция № 005: Доставка на Профилоогъваща машина; 
6. Обособена позиция № 006: Доставка на Струг; 
7. Обособена позиция № 007: Доставка на Фреза; 
8. Обособена позиция № 008: Доставка на Компресорна станция. 

 
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: 
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Обособена позиция № 001: Доставка на Гилотина – 1 бр. 

Изисквания и условия на 
„Коаттех“ ООД 

Предложение на кандидата Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 
стоките: 
 

Технически 
показатели 

Мерна 
единица 

Стойности 

Гилотина тип хидравлична 
Функционално 
предназначение 

 Разкрой на 
листов 
материал 

Дължина на рязане mm до 3 100 
Дебелина на рязане mm до 6 
Управление NC 
включващо: база 
данни за различни 
материали, 
програмиране на - 
дължината на рязане; 
издърпване на задния 
ограничител; 
регулиране на ъгъла 
на рязане и хлабината 
между ножовете 

 Да 

Регулиране ъгъла на 
рязане 

º Max 0,5÷3 

Брой на ходовете за 
една минута 

Бр. Min 8÷14 

Максимален ход на 
задния ограничител 

mm Min 750 

 Позициониране на 
задната опора с 
точност 

mm ± 0,1 

Комплект инструменти и допълнителни 
принадлежности 
Устройство за рязане 
под ъгъл 

 Да 

Автоматична система 
за гресиране на 
машината 

 Да 

Устройство за 
транспорт на 
металния лист 

 Да  

 

  

Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка: 
Гаранционен срок – минимум 12 месеца 
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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:  
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 оборудването  
 

  

Други: инсталиране и анкериране на 
оборудването след доставка, пускане в 
експлоатация 
 

  

 
Обособена позиция № 002: Доставка на Абкант – 1 бр. 

Изисквания и условия на 
„Коаттех“ ООД 

Предложение на 
кандидата 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 
стоките: 

Технически 
показатели 

Мерна 
единица 

Стойности 

Абкант тип хидравличен 
Функционално 
предназначение 

 Огъване на 
листов 

материал 
Дължина на огъване mm min 3 000 
Усилие тон До 120 
Управление CNC, 
включващо 
графично 
изпълнение с 

 Да 
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отчитане дебелината 
на материала и с 
диагностични 
функции 
Офлайн софтуер за 
програмиране 2D 

 Да 

Ос Х – Минимална 
програмируема 
стъпка  

mm 0,1 

Ос Y1 / Y2 
(хидравлична ос) – 
Минимална 
програмируема 
стъпка за спиране на 
хидравличния 
цилиндър: 

mm 0,01 

Разстояние между 
страничните рами 

mm 2 600 

Антидеформационна 
система в долната 
маса за 
компенсиране на 
огъването 

 Да  

Опори на задния 
упор с възможност 
за настройване на 
височина 

 Да  

Скорост на 
позициониране на 
задните 
ограничители:  

mm/s min 120 

Комплект инструменти и допълнителни 
принадлежности 
Системни горни 
инструменти 1010 

К-т да 

Системни горни 
инструменти (извит 
нож) 1014 

К-т да 

Системни горни 
инструменти 1012 

К-т да 

Мултипризма  К-т да 
Устройство за бърз 
захват на горните 
инструменти 

 да 

 
Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка: 
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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:  
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 оборудването 

  

Други: инсталиране и анкериране на 
оборудването след доставка, пускане в 
експлоатация 

  

 
Обособена позиция № 003: Доставка на Машина за плазмено рязане – 1 бр. 

Изисквания и условия на 
„Коаттех“ ООД 

Предложение на 
кандидата 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 
стоките: 

Технически 
показатели 

Мерна 
единица 

Стойности 

Функционално 
предназначение 

 Рязане и 
пробиване с 
плазма или 
газокислороден 
източник 

Дебелина на 
рязане 

mm до 20 mm 

Дебелина за 
пробиване 

mm до 20 mm 

Повърхност на 
рязане 

mm min 1 500 х 
3 000 
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Точност на 
повторяемост 

mm min ± 0,05 

Скорост на 
позициониране 

mm/min min 30 000 

Направляващи и 
задвижване 

тип Двустранно 
задвижван 
портал със 
зъбни рейки за 
надлъжната и 
напречната оси  

Програмируем 
инкремент 

mm 0,005 

Минимална                       
стойност на 
режещия ток 

А max. 20 

Степен на 
точност 

 DIN 2310 или 
еквивалент 

CNC 
управляваща 
система с 
включени  
менюта на 
български език и 
система за 
дистанционна 
диагностика и 
сервиз 

 Да 

Филтрираща 
система с 
автоматично 
почистване на 
филтри с дебит 
не по-малък от 
3000 m3/h и 
напор не по-
малък от 2850 
Pa 

 Да 

 Автоматичен 
модул за 
оптимален 
разкрой 

 Да 

Комплект инструменти и допълнителни 
принадлежности 

Комплект 
сервизни 
инструменти; 

 Да  

 

Изисквания към гаранционната и   
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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:  
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 оборудването 

  

Други: инсталиране и анкериране на 
оборудването след доставка, пускане в 
експлоатация 

  

 
Обособена позиция № 004: Доставка на Машина за рязане на профили – 1 бр. 

Изисквания и условия на 
„Коаттех“ ООД 

Предложение на 
кандидата 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 
стоките: 

Технически 
показатели 

Мерна 
единица 

Стойности 

Машина за рязане на 
профили 

тип Ръчна 
дискова 

Функционално 
предназначение 

 Разкрой на 
профили и 
тръби 

Външен диаметър на 
диска 

mm 315 

Обхват на 
захващащото 
менгеме 

mm min 110 
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Комплект инструменти и допълнителни 
принадлежности 
Комплект сервизни 
инструменти; 

 Да  

Устройство за бързо 
затягане на менгеме; 

 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:  
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 оборудването 

  

Други: инсталиране и анкериране на 
оборудването след доставка, пускане в 
експлоатация 

  

 
Обособена позиция № 005: Доставка на Профилоогъваща машина – 1 бр. 

Изисквания и условия на 
„Коаттех“ ООД 

Предложение на 
кандидата 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 
стоките: 

Технически 
показатели 

Мерна 
единица 

Стойности 

Профилоогъваща 
машина 

тип Хидравлична 

Функционално  Огъване на 
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предназначение профили, 
тръби, 
винкели, 
плътен 
материал с 
минимален 
радиус на 
огъване 100 
mm 

Диаметър на осите 
не по-малко от: 

mm 50 

Диаметър на 
ролките не  по-
малко от 

mm 177 

Управление - 
цифрова индикация 
по оси X,Y 

 да 

Огъване на 
профили, тръби, 
винкели, плътен 
материал с 
минимален радиус 
на огъване 

mm 100 

Комплект инструменти и допълнителни 
принадлежности 

Ролки за огъване на 
профили 

mm 20х20х2 

Ролки за огъване на 
профили 

mm 25х25х2 

Ролки за огъване на 
профили 

mm 30х30х3 

Ролки за огъване на 
тръби 

mm Ф10 
 

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:  
Технически паспорт на оборудването, придружен 
с условията за експлоатация на български език, 
гаранционна карта, СЕ сертификат (или 
еквивалентен сертификат) на производителите 
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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 оборудването 

  

Други: инсталиране и анкериране на 
съоръжението след доставка, пускане в 
експлоатация 

  

 
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 

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 
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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:  
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 

  

 
Обособена позиция № 007: Доставка на Фреза – 1 бр. 
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Изисквания и условия на 
„Коаттех“ ООД 

Предложение на 
кандидата 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 
стоките: 

Технически 
показатели 

Мерна 
единица 

Стойности 

Фреза  тип универсална 
Размер на масата mm min 1 320 х 254 
Функционално 
предназначение 

 Металообработка 
на детайли три 
оси с max. 
надлъжен ход до 
1000 mm 

Цифров дисплей 
за измерване по 
осите X, Y, Z 

 да 

Металообработка 
на детайли три 
оси с max. 
надлъжен ход 

mm до 1000 

Елементи включени в стандартната 
окомплектовка на машината 
- Патронник със 
затягащи 
цанги 

 Да  

- Затягащи 
цанги 

mm 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
14 и 16 

- Машинно 
менгеме 
ф160мм 

 Да  

- Хоризонтален 
фрезов дорник 
ф27мм 

 Да  

- Хоризонтален 
фрезов дорник 
ф40мм 

 Да  

- Къс фрезов 
дорник 32мм 

 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,    



 

 

 

     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

  

13 

съпровождаща изпълнението на предмета на 
процедурата:  
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 оборудването 

  

Други: инсталиране и анкериране на 
оборудването след доставка, пускане в 
експлоатация 

  

 
Обособена позиция № 008: Доставка на Компресорна станция – 1 бр. 

Изисквания и условия на 
„Коаттех“ ООД 

Предложение на 
кандидата 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 
стоките: 
Компресорна станция, включваща: 

Технически 
показатели 

Мерна 
единица 

Стойности 

Компресор тип винтов 
Дебит на изхода 
при налягане 11 bar 

m/min 0,8 – 1,01 

Максимално 
налягане на изхода 

bar 11 

Специфична 
консумирана 
мощност при 10 bar 
в системата 

kW/m3/min 9,00 

Управление  тип компютърно 
Ресурс винтова 
двойка без смяна 
на лагери  

h min 40000 

Изсушител с 
максимално 
работно налягане 

bar max 16 

  



 

 

 

     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
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до 
Точка на 
оросяване 

о
С -20 

Микрофилтър Бр. 1 
Отделяне на 
частици по-големи 
от 

µm 0,1 

Съдържание на 
маслени пари не 
повече от 

mg/m3 3 

Работно налягане  – 
max 

bar 14 

Ресивер Бр. 1 
Обем до l 500 
Налягане bar 10 

 
 
 
 

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:  
Технически паспорт на съоръжението, 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:--------------------------------------------------   
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конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския 
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(преписва се от техническата спецификация и условия) 

 
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:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение № 1 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

на стоките от предмета  
на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 
 Оферта на Участника  

О
б
о
со
б
ен
а 
п
о
з.

 №
 

Описание на 
доставките 

Мярка 
 

К - во Тип Описание Стандарт Про-
изво-
дител 

Страна 
на 
произход 

Позиция 
по прило-
жения в 
офертата 
каталог 

Забеле

жка 

   
 
 

 
 
 

       

 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 

      ___________________________________________ 
       (длъжност на представляващия кандидата) 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейки фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 
 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 
 

Приложение № 2  
 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

График за изпълнение на предмета на процедурата 
 

О
б
о
со
б
ен
а 
п
о
з.

 №
 

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

Начален срок* 
на започване на 
изпълнението 

Краен срок*за 
приключване на 
изпълнението  
 

Забележка 

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

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 

      ___________________________________________ 
       (длъжност на представляващия участника) 

 
 


