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Проект „Енергийна ефективност в Софтком ООД“  по договор BG16RFOP002-3.001-0415-C01 се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 
 
 

ДО:  
„Софтком“ ООД  
Гр. Велико Търново, ул. Магистрална 
№30  
 

 
О Ф Е Р Т А  

  
  
ОТ:        
  
за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:  
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Високопроизводителна линия за 
производство на ролни консумативи с мултицветен печат – 1 бр.“   
  
с адрес:  ,   ,  тел.:     , факс: 
________________, e-mail:   
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  ЕИК 
/Булстат:  ,   
представлявано от   , в качеството му на управител на фирма. 

 
 
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 Високопроизводителна линия за 
производство на ролни консумативи с мултицветен печат – 1 бр. 
  

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 
 
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). 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата 
процедура, ще изпълним следното:  
  
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Високопроизводителна линия за 
производство на ролни консумативи с мултицветен печат – 1 бр.“  
 

Изисквания и условия на 
„Софтком“ ООД 

Предложение на кандидата 
Марка/модел/производител/тех-
нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и 
качеството на стоките / услугите / 
строителството:  
  
Функционални характеристики:  
Линията да е предназначена за 
производствения процес по печат, 
разролване, стикиране и пакетаж на 
ролни консумативи.   
  

Технически характеристики по 
модули:   
  

1.  Модул за монтиране на клишета 
 
• Модулът да е в съответствие с 
директивите на CE 
• Максимална работна ширина - 
1200mm. 
• Фотокамери с дължина поне 1200mm 
технически характеристики Nr. 2 
камери – с висока резолюция 
• 16-битови цветове с наличие на  
автофокус 
• Леща с увеличение от 2х до 27x 
притежаващ дистанционен контрол,  
усилвател с 5 степени, тип монофазни 
или еквивалент 
• 220V - пневматично захранване на 8 
бара 
• Контролно компютърно управление - 
PC с Windows или еквивалент, Монитор с 
висока резолюция поне 19 инча широк 
притежаващ LCD тип TFT, наличие на 
HUB с 4 USB порта, LAN връзка към 
машината 
• Ръководство за експлоатация на 
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линията (английски или италиански)  
• Ръководство за софтуера (английски или 
италиански) 
• Цвят Silver Gray по RAL 9006 или 
еквивалент 
• Софтуер за управление на камерата - 
PhotoSplit за Windows или еквивалент: 
софтуер за камери за контрол на виртуално 
изображение за монтирането на плочите 
без кръстосване 
• Динамично управление на модел (система 
ММР или еквивалент) на видеото 
• TCP / IP връзка или еквивалент 
• Наличие на инверторно управление на 
ел.моторите 
• Брак под 0,5 % 
• Полезен живот на машината: 15 год. 
 

2. Печатащ модул с централен барабан 
ултрафлекс 1200/6 цвята 

 

• Брой печатащи секции: поне 6 
• Печат: поне 6+0   
• Механична скорост:  250 m/min   
• Електрическа инсталация: тип Евро 
напрежение 
• Стационарен въздушен винтов компресор 
върху ресивър 500 л 
• Наличие на инверторно управление на 
ел.моторите 
• Брак под 0,5 % 
• Полезен живот на машината: 15 год. 
 
 

3. Модул за рязане и пренавиване 
• Суровина: хартия от 40 до 120 grs/m2. 
• 380V 50 Hz 3 фази + нула + заземяване 
• Наличие на инверторно управление на 
ел.моторите 
• Брак под 0,5 % 
• Полезен живот на машината: 15 год. 
 
 

4. Автоматичен опаковъчен модул 
 

• Наличие на фурна 
• Вентилатор за охлаждане на пакетите 
на изхода 
• Валяк на изхода на продукта 
• Наличие на инверторно управление на 
ел.моторите 
• Брак под 0,5 % 
• Полезен живот на машината: 15 год. 
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Допълнителни технически и 
функционални характеристики, 

подлежащи на оценка1 
 

1. Модул за монтиране на клишета 
 

• Конзолен дизайн за бърза смяна на 
клишетата 
• Две камери с позитивен плъзгач за 
точно позициониране на клишето 
• Дорник с отвори за въздушно 
възглавница и въртяща се връзка за 
сгъгстен въздух 
• Контролираща ролка, която 
равномерно разпределя теглото 
 

2. Печатащ модул с централен барабан 
ултрафлекс 1200/6 цвята 

 
• Модулът притежава беззъбна предавка 
на движещите механизми 
• Наличие на валове с енкодер за обратна 
връзка 
•  Ширина на печат поне 1200 мм  
 

3. Модул за рязане и пренавиване 
 

•  Автоматичен повдигач при спиране на 
процеса 
• Автоматично напречно рязане 
• Автоматично спиране на ролката спрямо 
диаметър/ метраж 
• Автоматично подлепяне на ролката със 
студено лепило 
• Наличие на система за маркиране по брой 
и маркираща линия от външната страна 
на ролката. 
• Маркиране на метража по зададени 
параметри от панела за управление. 

 
4. Автоматичен опаковъчен модул 

 

•  Автоматично групиране по 1 или 2 
колони 
• Автоматично отделяне по диаметър – 
от 40 до 100мм 
• Автоматично отделяне по ширина – от 
40 до 100мм 
• Автоматично изкарване на готовите 
стекове 

  

                     
1 Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и 
функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на офертите. Всеки кандидат, 
който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.  
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Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо): 
 

Минимум 12 месеца от датата на 
подписване на приемо-предавателен 
протокол.  
Максимален гаранционен срок – не може 
да надвишава 24 месеца. 

  

Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата (ако е приложимо):  
Техническа документация в електронен 
вариант. 

  

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 : 
неприложимо  

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо).  
Ще бъде осигурена необходимата 
техническа инфраструктура. 

  

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     
2     
3     
4     

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена2 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). 

                     
2 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 

( описва се) 
 

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, а когато е 
физическо лице - документ за самоличност - оригинал или копие, заверено от кандидата с 
подпис, печат; 
 

* За обединенията на физически и/или юридически лица следва да се предостави  Договорът 
за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително е 
посочено/и и е видно/и лицето/ата, което/които го представляват. Документът следва да бъде 
представен в оригинал или копие заверено от кандидата с подпис, печат и текста „Вярно с 
оригинала”. 
 
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 
г. – оригинал; 
 

* Декларацията се подписва от всички лица, които представляват кандидата.  
За обединенията на физически и/или юридически лица – декларацията се подписва от всяко 
лице, включено в обединението. 
 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват): 
Копия от отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови 
години /в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си/, 
заверени от кандидата с подпис и печат. 
 
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват); 
 

1) Валиден сертификат на кандидата по стандарт ISO 9001 или еквивалент за въведена 
система за управление на качеството, издадена от акредитирана институция. 
 
Сертификатът следва да е валиден към крайния срок за подаване на офертите. 
 

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; 

- Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, заверен от кандидата с 
подпис и печат. 
 

 
 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 


	О Ф Е Р Т А

