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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  

”МИЛТОН” ООД 
(Бенефициент- наименование) 

гр.Плевен, ж.к.Сторгозия №134 
(Адрес на бенефициента) 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура с открит избор ,ПМС№55/12.03.2007 г., за определяне на изпълнител 
 

с предмет: “ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по 

проект BG161PO003-2.1.13-0285-C0001” със следните обособени позиции: 

  

Обособена позиция 1: Безконфекционни плетачни автомати   - 3 броя  в това число 

(безконфекционен плетачен автомат - файн Е7.2-1 брой, безконфекционен плетачен автомат - 

файн Е3,5.2-1 брой и безконфекционен плетачен автомат - файн Е2,5.2-1 брой). 

 

Обособена позиция 2: Гладачен автомат – 1 брой  
 (наименование на предмета на процедурата 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 

процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним _____________________________(посочва се пълния 

предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в пояснителния документ 

и документацията за участие.  

Техническата оферта съдържа _____________ варианта* за изпълнение на предмета на 

процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие. 

(*попълва се ако в документацията е позволена вариантност на офертите и ако 

кандидатът предлага такава) 

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в 

Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.  

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,  
(работни/календарни дни/месеци или др.) 
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но не повече от срока указан в обявата/поканата (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: 

 

Изисквания и условия на 

         „Милтон” ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на 

кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

“ Доставка, инсталиране и въвеждане в 

експлоатация на оборудване по проект 

BG161PO003-2.1.13-0285-C0001”със 
следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Безконфекционни 

плетачни автомати   - 3 броя  в това число 

(безконфекционен плетачен автомат - файн 

Е7.2-1 брой, безконфекционен плетачен 

автомат - файн Е3,5.2-1 брой и 

безконфекционен плетачен автомат - файн 

Е2,5.2-1 брой), със следните минимални 

технически и функционални 

характеристики:  

 

Безконфекционен плетачен автомат - файн 

Е7.2 

▪ 2х2 системи; 

▪ Работна ширина: 84 инча; 

▪ Контролирани пресжакове; 

▪ 20 нишкоподаващи устройства; 

▪ По 12 странични компенсатора за всяка 

страна; 

▪ 16 нишководача; 

▪ Фрикционни фурнисьори с възможност за 
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подаване на 8 нишки за всяка страна; 

▪ 8 щипки и ножици за всяка страна; 

▪ Изтеглящ механизъм, снабден с гребен; 

▪ Цветен дисплей; 

� Захранващо напрежение: 400V, 50 Hz  
 
Безконфекционен плетачен автомат - файн 

Е3,5.2 

▪ 2х2 системи; 

▪ Работна ширина: 84 инча; 

▪ Контролирани пресжакове; 

▪ 32 нишкоподаващи устройства; 

▪ По 12 странични компенсатора за всяка 

страна; 

▪ 16 нишководача; 

▪ Фрикционни фурнисьори с възможност за 

подаване на 8 нишки за всяка страна; 

▪ 8 щипки и ножици за всяка страна; 

▪ Изтеглящ механизъм, снабден с гребен; 

▪ Цветен дисплей; 

Захранващо напрежение: 400V, 50 Hz. 

 

Безконфекционен плетачен автомат - файн 

Е2,5.2 
 

▪ 2х2 системи; 

▪ Работна ширина: 84 инча; 

▪ Контролирани пресжакове; 

▪ 32 нишкоподаващи устройства; 

▪ По 12 странични компенсатора за всяка 

страна; 
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▪ 16 нишководача; 

▪ Фрикционни фурнисьори с възможност за 

подаване на 8 нишки за всяка страна; 

▪ 8 щипки и ножици за всяка страна; 

▪ Изтеглящ механизъм, снабден с гребен; 

▪ Цветен дисплей; 

Захранващо напрежение: 400V, 50 Hz 

 

Обособена позиция 2: Гладачен автомат – 

1 брой 
 

▪ Три долни и една горна работна повърхност; 

▪ Два долни и един горен сектор за запарване 

и гладене; 

▪ Краен долен сектор за изсушаване. 

▪ Електронен пулт за управление на време за 

подготовка на изделието, време за 

запарване, време за запарване на горната 

гладачна плоча,  време за гладене, натиск на 

горната гладачна плоча; 

▪ Консумация на пара: 40-50 кг./час при 

налягане 3,5 кг./см2; 

▪ Консумация на сгъстен въздух: 70 литра за 

мин.; 

▪ Захранваща електрическа мощност: 1.25 

KW/час. 

▪ Окомплектовка: 

▪ Рамка за фиксиране ширината на изделието; 

▪ Рамка за фиксиране ширината на ръкавите; 

▪ Механизъм за фиксиране на яка и рамене; 

▪  Комплект лазери за определяне на 

размерите 
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Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

За Обособена позиция 1: 

Изпълнителят е задължен да осигури 

минимум 12 месеца гаранционен срок на 

машините и минимум 12 месеца  

извънгаранционна поддръжка. 

 

За Обособена позиция 2: 

Изпълнителят е задължен да осигури 

минимум 12 месеца гаранционен срок на 

машината и минимум 12 месеца  

извънгаранционна поддръжка. 

 

_____________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

За Обособена позиция 1: 

-Технически паспорт 

-Гаранционна карта 

-Ръководство за експлоатация на български 

или немски език. 

-Декларация за съответствие по образец на 

ЕС 

 

За Обособена позиция 2: 

-Технически паспорт 

-Гаранционна карта 

-Ръководство за експлоатация на български 

или английски  език. 

-Декларация за съответствие по образец на 

ЕС 

 

______________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания към правата на собственост и   
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правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

______________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Не е приложимо 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Не е приложимо 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Други: Не е приложимо 
 (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/услугите/строителството 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: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 

___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 
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                                                                                     Приложение № 1 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 (наименование на кандидата)  

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

на стоките/услугите от предмета  

на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 

 Оферта на Участника   

 

№ 

Описание на 

доставките 

 М
я
р
к
а  

К
-в
о

 Тип - 

Модел 

Описание Про-

изво-

дител 

Страна 

на 

произход 

Позиция 

по прило-

жения в 

офертата 

каталог 

Забе-

леж- 

ка 

  

  

      

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 

      ___________________________________________ 
       (длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

BG161PO003-2.1.13 

“Технологична модернизация в 

малки и средни предприятия’ 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

 

         

Този документ е създаден по договор BG161PO003-2.1.13-0285-C0001 „Инвестиции за технологично и пазарно развитие на 

дейността на Милтон ООД” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от 

националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милтон” ООД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 
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Приложение № 2  

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

График за изпълнение на предмета на процедурата 

 

№ Описание 

/Вид и № на стоките/услугите/етап  или дейност от 

строителството, които ще се извършват/ 

Начален срок* 

на започване на 

изпълнението 

Краен срок*за 

приключване на 

изпълнението  

 

Забележка 

     

     

     

     
(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на поръчката) 

 
*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 кандидата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


