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Проект  BG16RFOP002-3.002-0052-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната 

ефективност в Чугунолеене Първомай АД”,   финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Чугунолеене Първомай АД и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДО  
________________________ 
(Бенефициент- наименование) 

________________________ 
(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 на оборудване по обособени позиции: 

ОП 1:Високотехнологична производствена линия за калодки и отливки – 1 бр., 

ОП 2: Система за рециклиране на суровина (пясък) – 1 бр. 

ОП 3: Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия – 1 бр. 

ОП 4: Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 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 ГОСПОДА, 

 

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

за определяне на изпълнител с предмет:  

“ Доставка на оборудване по обособени позиции: 

ОП 1:Високотехнологична производствена линия за калодки и отливки – 1 бр., 

ОП 2: Система за рециклиране на суровина (пясък) – 1 бр. 

ОП 3: Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия – 1 бр. 

ОП 4: Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 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. 
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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 

Чугунолеене Първомай АД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на 

кандидата 

Марка/модел/производител

/технически 

характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките 

/ услугите / строителството: 
ОП 1: Високотехнологична производствена линия за 

калодки и отливки 1 бр.  

Задължителни минимални технически характеристики: 

Производителност мин. 6,85 тон/час 

Обща инст. Мощност макс. 3 566,12 kW 

1. Индукционна пещ – 1 бр. 

Инсталирана мощност макс. 3 500 kW 

Производителност мин. 6,85 тон/час 

2. Смесител – 1 бр. 

Инсталирана мощност макс. 4,86 kW 

Консумация на компресиран въздух 0,11 Nm
3
/min 

3. Избивна решетка – 1 бр. 

Инсталирана мощност макс. 13,26 kW 

Максимална товароносимост 3,00 тон 

4. Дробометна машина – 2 бр. 

Инсталирана мощност за един брой макс. 8,75 kW 

Работен диаметър за един брой 1 300 mm 

5. Машина за шмиргелене – 2 бр. 

Инсталирана мощност за един брой макс. 15,00 kW 

Работна площ за един брой 700 x 200 mm 

6. 4-пътен разпределителен клапан  – 1 бр. 

Инсталирана мощност макс. 0,25 kW 
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7. Пневматична пушка – 1 бр. 

Инсталирана мощност макс. 0,25 kW 

Производителност мин. 12,00 т/час 
 

Допълнителни технически характеристики  

1. Смесител:   

Производителност 5-12т/ч 

Ъгъл на завъртане на рамото 270 ° 

2. Избивна решетка:  

Размери на решетката- 2000х2000мм 

Максимална температура на пясъка – 250 ºС 

Производителност -12т/ч 

3. Дробометна машина:  

Максимално тегло за обработване- 700кг 

Максимални размери на работната зона - 1300/650Н 

4. Машина за шмиргелене:  

Наличие на 6 оси 

Размери на работното пространство- 200/700Н 

Максимално тегло на детайла- 20кг 

5. 4-пътен разпределителен клапан:  

Възможност за работа с 3 вида пясък: 100% свеж пясък, 

100% регенерат,  Смес на свеж и регенериран пясък 

6. Пневматична пушка:  

Температура на пясъка - 100° С макс. 

 

ОП 2: Система за рециклиране на суровина (пясък) 

1 бр.  

Задължителни минимални технически характеристики: 

Производителност мин. 10 тон/час 

Обща инст. Мощност макс. 116kW 

1. Рециклатор - охладител – 1 бр. 

Инсталирана мощност макс. 30 kW 

Потребление на вода 768литър/мин 

2. Прахоуловител  – 1 бр. 

Инсталирана мощност макс.75kW 

Капацитет 23 800 м
3
/час 

3. Водоохладителна кула – 1 бр. 

Инсталирана мощност макс. 11kW 

Воден поток 768 литър/мин 
 

Допълнителни технически характеристики  

1. Рециклатор - охладител – 1 бр.  

Производителност – 12т/ч 

Температура на входящия пясък - 250 ºС макс. 
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ОП3: Система за оползотворяване на отпадна топлинна 

енергия 1 бр. 

Задължителни минимални технически характеристики: 

Бойлер с индиректно загряване 2 000 литра 

Разширителен съд 200 литра 

Циркулационна помпа макс. 0,37 kW 

Топлообменник 1 бр. 

Индикатор за температура на водата 1 бр. 
 

ОП4: Автоматизирана система за мониторинг и контрол 

на енергопотреблението 1 бр.  

Задължителни минимални технически характеристики: 

Енергийни анализатори с  изход за предаване на данни 
3 бр. 

Компютър-сървър за съхранение и управление на база 

данни 1 бр.  

Комуникатори, рутери и мрежови адаптери 6 бр. 

Специализиран софтуер с графичен потребителски 

интерфейс 1 бр. 

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната 

поддръжка (ако е приложимо): 

1. Време за реакция при установяване на проблем 

(в часове) – времето за реакция е определено като 

интервала от време между подаване на сигнал за 

проблем и пристигане на екип на доставчика на 

място на изпълнение на договора за доставка.  

Мин: 12 час ; Макс.: 48 часа 

 

2. Срок за отстраняване на повредата (в часове): 

Мин: 12 часа; Макс: 72 часа  

 

3. Срок на гаранцията (в месеци): Мин: 24 месеца;  

Макс: 60 месеца 

  

Изисквания към документацията,  съпровождаща 

изпълнението на предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

Неприложимо  

  

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 : 
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Доставчикът трябва да предложи безплатно 

обучение на персонала на  Възложителя за 

експлоатация на оборудването. 

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента 

(ако е приложимо).  

Неприложимо  
 

  

Други: 

 1. Срок на доставка 

ОП 1 - Високотехнологична производствена линия за 

калодки и отливки – 1 бр., срок за изпълнение – мин. 1 

месец – макс. 18 месеца 

Отделни крайни срокове за всеки един елемент на 

линията:  

1. Индукционна пещ 1 бр –мин. 1 месец – макс. 15 

месеца  

2. Смесител – 1 бр. – мин. 1 месец – макс.  11 месеца  

3. Избивна решетка – 1 бр – мин. 1 месец – макс. 11 

месеца 

4. Дробометна машина – 2 бр. – мин. 1 месец – макс.  8 

месеца 

5. Машина за шмиргелене – 2 бр. – мин. 1 месец – 

макс. 5 месеца 

6. 4-пътен разпределителен клапан  – 1 бр. – мин. 1 

месец – макс. 11 месеца, 7. Пневматична пушка – 1 бр. 

– мин. 1 месец – макс. 11 месеца,  

ОП2 - Система за рециклиране на суровина (пясък) – 1 

бр., мин 1 месец – макс. 15 месеца 

ОП3 Система за оползотворяване на отпадна топлинна 

енергия – 1 бр. – мин. 1 месец – макс. 15 месеца 

ОП4 Автоматизирана система за мониторинг и 

контрол на енергопотреблението – мин 1 месец – макс. 

17 месеца 

  

 

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: 

 



                               

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

Проект  BG16RFOP002-3.002-0052-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната 

ефективност в Чугунолеене Първомай АД”,   финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Чугунолеене Първомай АД и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

6 

6 

№ 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 цена
1
 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: __________________________ 
( 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; 

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); 

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 – гаранция за изпълнение.  

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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______________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 


