
 

                               

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

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 по проект № BG16RFOP002-

2.040-1310-С01 „Подобряване на производствения капацитет на „ПОЛИГРАФ-КОМЕРС“ ЕООД“. Цялата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от „ПОЛИГРАФ-КОМЕРС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

  Стр.1 от 9 

 

ДО 

„ПОЛИГРАФ-КОМЕРС“ 

 ЕООД 

      Р България,  

               област Пловдив,  

                 община Пловдив,  

       гр. Пловдив 4023,  

           район Тракия,  

           ж.к. „Тракия“,  

                    бл. 126, вх. Е, ап. 25 

 

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 пускане в експлоатация на машина за експонация на СТР 

пластини - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - 

„Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, 

финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 
 

(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, монтаж и пускане в експлоатация на машина за експонация на СТР 

пластини - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - 

„Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, 

финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 
 

(наименование на предмета на процедурата) 
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2 

 

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 

 

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 ________________ 

(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 

„ПОЛИГРАФ-КОМЕРС“ ЕООД  
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/техничес

ки характеристики 

Забеле

жка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките / услугите / 

строителството: 

 

Доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация на машина за експонация 

на СТР пластини - 1 брой: 

 

 Минимални технически и 

функционални характеристики: 

 

➢ Резолюция: 2400 dpi 

➢ Повтаряемост на експонацията – 0,01 

мм  

➢ Поддържан макс. формат: 940х1163 

мм  

➢ Дебелина на пластината: 0,15-0,30 

мм 

➢ Захр. напрежение: 220/380 V 

➢ Честота на тока: 50 Hz. 
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 Допълнителни технически и 

функционални характеристики, 

които не са задължителни и не 

водят до отпадане на кандидата 

от настоящата процедура за 

определяне на изпълнител, но 

подлежат на оценка, съгласно 

Методика за оценка на офертите, 

приложение към настоящата 

Публична покана: 

 

✓ наличие на вградено автоматично 

подаване на алуминиевите пластини 

(плаки, форми), с предварително 

автоматично отделяне на 

разделителния лист; 

✓ наличие на вградена перфорация с 

двоен перфориращ инструмент; 

✓ наличие на устройство за 

засмукване на праха; 

✓ наличие на вграден транспортен 

мост за автоматично подаване на 

експонираната форма към модула за 

проявяване; 

✓ наличие на модул за проявяване, с 

измерване електропроводимостта 

на проявителя, със система за 

рециркулация на използваната вода 

и с ширина на входа поне 1100 мм.; 

✓ наличие на стакер за приемане на 

проявената форма, съответстващ 

на габарита на модула за 

проявяване; 

✓ наличие на дистанционна 

диагностика; 

✓ наличие на  компютър за управление 

на файловете за експонация, с 

инсталиран лицензиран софтуер 

Windows 10, клавиатура, мишка и  17 

инчов    монитор; 

✓ наличие на UPS, с мощност поне 6 

кVA. 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка:  

Участниците трябва да са в състояние да 

предоставят: 

➢ Условия по (а) предложен срок на 
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4 

4 

гаранцията на лазерния модул (в 

месеци) и (б) количество 

експонирани пластини (в хиляди 

бройки) – което от двете събития 

настъпи по-късно (а или б): 

участниците следва да предложат в 

своята оферта срок на гаранцията 

на лазерния модул в календарни 

месеци и количество експонирани 

пластини в хиляди бройки, които са 

предмет на оценка. Гаранционното 

обслужване на лазерния модул 

започва за тече от датата  на 

подписване на Приемо-предавателен 

протокол за доставка. Не са 

задължителни и не водят до 

отпадане на кандидата от 

настоящата процедура за 

определяне на изпълнител, но 

подлежат на оценка, съгласно 

Методика за оценка на офертите, 

приложение към настоящата 

Публична покана; 

➢ Гаранционно обслужване на 

останалото оборудване: 

Участниците следва да предложат 

в своята оферта гаранция на 

останалото оборудване в 

календарни месеци. Гаранционното 

обслужване на останалото 

оборудване започва за тече от 

датата на подписване на Приемо-

предавателен протокол за доставка. 

С цел избягване на нереалистични 

предложения и злоупотреби, 

участниците не могат да предлагат 

гаранционното обслужване на 

останалото оборудване по-малък от 

12 (дванадесет) календарни месеца, 

считано от датата на подписване 

на Приемо-предавателен протокол 

за доставка и по-дълъг от 72 

(седемдесет и два) календарни 
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5 

5 

месеца. Предложения, попадащи 

извън посочения диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване. 

Предложения, които не съдържат 

информация за предложено 

гаранционното обслужване на 

останалото оборудване и/или не 

съдържат информация за 

предложено Гаранционното 

обслужване на останалото 

оборудване в календарни месеци, ще 

бъдат предложени за 

отстраняване. 

 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Участниците са длъжни да представят 

следните документи: 

➢ Гаранционна карта; 

➢ Ръководство за работа на 

български език или английски 

език; 

➢ Технически спецификации/ 

паспорт и/или декларации от 

производителите, съдържащи 

оферираните параметри на 

оборудването. 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

 

Не е приложимо. 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

 

Кандидатите следва да предоставят 

обучение на персонала след доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация, 

непосредствено преди подписване на 

приемо-предавателен протокол за 

доставка. Обучението следва да е за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не е 

включено в предложената цена. 
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Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

 

Не е приложимо. 

 

  

Други:  

 определени са технически 

преимущества (допълнителни 

технически и функционални 

характеристики), които 

бенефициентът счита за важни и 

необходими и съответните точки, 

които всяко преимущество носи. 

Не са задължителни и не водят до 

отпадане на кандидата от 

настоящата процедура за 

определяне на изпълнител, но 

подлежат на оценка, съгласно 

Методика за оценка на офертите, 

приложение към настоящата 

Публична покана - участниците 

следва да приложат към своята 

оферта документ/ и, които 

доказват, че предлаганото 

оборудване е в съответствие с 

посочените параметри от 

офертата. Тези документи могат да 

бъдат: технически спецификации/ 

паспорт/ каталог/ брошура и/или 

декларации – издадени от 

производителите, съдържащи 

оферираните минимални 

технически и функционални 

характеристики и допълнителни 

технически и функционални 

характеристики на оборудването, 

посочени в офертата. Ако 

участникът оферира, че ще 

изпълни/ че може да отговори на 

посочените допълнителни 

технически и функционални 

характеристики на оборудването, 

но не приложи описаните 
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  Стр.7 от 9 

7 

7 

изискуеми документи и 

информация, с които да докаже, че 

съответния критерии/те е/са 

изпълним/и от участника, то той 

няма да получи съответния брой 

точки по дадения критерии/ те; 

  Производителност (скорост на 

експонация) – брой експонирани 

плаки за 1 час - участниците 

следва да предложат в своята 

оферта производителност (скорост 

на експонация) – брой 

експонирани плаки за 1 час, като 

производителност (скорост на 

експонация) – брой експонирани 

плаки за 1 час е предмет на 

оценка. Не са задължителни и не 

водят до отпадане на кандидата от 

настоящата процедура за 

определяне на изпълнител, но 

подлежат на оценка, съгласно 

Методика за оценка на офертите, 

приложение към настоящата 

Публична покана. 

 

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 Доставка, монтаж и пускане 

в експлоатация на машина 

за експонация на СТР 

пластини 

1 брой 
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8 

8 

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:  

 

Заплащането ще се извърши по банков път в лева, по посочена банкова сметка от класирания 

на първо място кандидат (избран изпълнител), както следва: 

 

 Авансово плащане – 50% от стойността на сключения договор за доставка в срок 

до 30 (тридесет) дни след подписване на договора за доставка и представяне от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал; 

 Окончателно плащане – 50% от стойността на сключения договор за доставка в 

срок до 60 (шестдесет) дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за 

доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в 

оригинал. 

 

 „ПОЛИГРАФ-КОМЕРС“ ЕООД ще заплати цената спрямо сключения договор 

за доставка и след предоставяне от страна на изпълнителя на съответния 

разходооправдателен документ, който задължително съдържа и следния текст: 

„Разходите са по АДПБФП по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 „Подобряване на 

производствения капацитет на „ПОЛИГРАФ-КОМЕРС“ ЕООД“. 

 

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

единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще 

бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата 

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); 

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

изискват); 

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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приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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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) 

http://www.eufunds.bg/

