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ДО: 

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД 
 (Бенефициент- наименование) 

гр. Горна Оряховица 5100,  

ул. Св. Княз Борис I №29 
 (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, монтаж и въвеждане в експлоатация на  Хоризонтална пакетираща 

машина, тип flowpack -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 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

 

„„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  Хоризонтална пакетираща 

машина, тип flowpack -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 нормативно установения срок. 

 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 
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Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеци (моля изберете), 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 

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките / услугите / 

строителството: 

 
Хоризонтална пакетираща машина, тип 

flowpack -1 бр.: 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 

- За карамелажни бонбони; 

- Продуктивност 1500 оп./мин.  

- Размери на продукта: мак. широчина 40 мм., 

макс. височина 30 мм., мин. дължина. 45 мм., 

макс. дължина 63 мм. 

 

Допълнителни технически и функционални 

характеристики, предмет на оценка: 

 

- Подходяща за пакетиране на единични 

бонбони тип flowpack с размери: диаметър 

19-21мм, дебелина 12-13 мм, тегло  4,7 - 

5гр. 

- Максимална ширина на макарата 

(ролката) – 200 мм; 

- Наличие на електронно мултиосово 

управление; 

- Подавателното устройство да е с 

автоматична система; 

- Подходяща за опаковъчни материали – 

топло и студенозалеващо се фолио; 

- Формоващата кутия е подвижна; 

- Наличие на пневматично автоматично 
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отваряне на залепващите ролки (макари) 

при спиране на машината; 

- Лентата на извеждащия конвейер е от 

материал допустим за контакт с 

хранителни продукти; 

- Скоростта на извеждащия конвейер се 

синхронизира със скоростта на опаковане; 

- Наличие на табло за управление на 

машината, което да е защитено  от външни 

фактори като прах, пръски от вода, 

продуктови частици; 

- Наличие на цветен тъчскрийн 

(touchscreen) дисплей на системата за 

управление; 

- Възможност за управление на всички 

функции, в т.ч. контролиране на 

температурата на залепване; 

- Наличие на брояч на циклите; 

- Наличие на устройство за напречно 

залепване; 

- Възможност за отделно контролиране на 

температурата на  горните и долните 

запояващи притисквачи на устройството за 

напречно залепване 

 

Допълнителните технически и функционални 

характеристики са предмет на оценка и нямат 

задължителен характер. Офертата на кандидат, 

предложил машина без наличие на съответните 

допълнителни параметри, не може да бъде 

отхвърлена на това основание. 

 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

Кандидатът трябва да е в състояние да 

предостави поне 12 (дванадесет) месеца 

гаранционна поддръжка и сервиз . 

 

Моля, посочете срок на гаранционна 

поддръжка и сервиз в цяло число в 

месеци. 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

Кандидатът следва да предостави 

следните документи, съпътстващи 
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доставката:  

• Ръководство за експлоатация, 

включващо информация за 

поддръжка;  

• Списък с бързо износващи се части 

за 1 година;  
 

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: 

 

 Кандидатът трябва да осигури за своя 

сметка обучение на персонала на 

„Захарни Заводи“ АД за работа с 

предлаганата машина. Разходите за 

обучението на персонала не трябва да 

са включени в цената на оборудването 

и обучението трябва да е безплатно за 

„Захарни Заводи“ АД. 
 

 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

НЕПРИЛОЖИМО 

  

Други:  

НЕПРИЛОЖИМО 

  

 

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 Хоризонтална пакетираща 1 бр.   
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машина, тип flowpack  

 
 

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). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  

 

 Авансово плащане - 30% от стойността на договора, в срок до 5 (пет) работни дни 

след подписване на договор за изпълнение;   

 Междинно плащане - 60% от стойността на договора, в срок до 5 (пет) дни, при 

готовност за експедиция на машината и представяне на фактура;  

 Oкончателно плащане - 10% от стойността на договора, в срок до 5 (пет) дни  след 

доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, успешно приключване на 72-часовите 

проби, - проведено обучение, двустранно подписване на приемо-предавателен 

протокол и представяне на фактура. 
 

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. 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

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); НЕПРИЛОЖИМО 

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); 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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; 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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