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Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за участие в процедура на 

“Избор с публична покана” 

 

 

ДО  

„Унипак” АД  

България 

гр. Павликени 5200,  

област Велико Търново 

община Павликени 

ул.”Тошо Кътев” № 13 

 

 

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, монтиране и въвеждане в експлоатация на машина за офсетов ролен печат с УВ 

мастила на гъвкави(меки) опаковки с възможност за  промяна дължината на отпечатъка, чрез 

ръкавна технология” 
(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, монтиране и въвеждане в експлоатация на машина за офсетов ролен печат с УВ 

мастила на гъвкави(меки) опаковки с възможност за  промяна дължината на отпечатъка, чрез 

ръкавна технология” 
(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. 
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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 12 (дванадесет) месеца от 

крайния срок за получаване на оферти. 

(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 

„УНИПАК” АД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

Машина за офсетов ролен печат с УВ 

мастила на гъвкави(меки) опаковки с 

възможност за  промяна дължината на 

отпечатъка, чрез ръкавна технология  

 

със следните задължителни минимални 

технически и функционални 

характеристики: 

1. Да може да печата твърдо алуминиево 

фолио от 18 до 25 микрона; 

2. Да може да печата меко и полутвърдо 

алуминиево фолио от 25 до 40 микрона; 

3. Да може да печата минимум PET 12 

микрона, BOPP, LDPE 40 микрона; 
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4. Да може да печата комбинирани 

материали от 40 до 200 грама/м2; 

5. Да има корона третиране; 

6. Да има контрол на ръбовете на лентата; 

7. Да има затворена система за контрол на 

разтягането на лентата(материала за 

печат), на навиването и развиването на 

машината; 

8. Да има почистване на материала за    

печат; 

9. Ширината на печат да е минимум 85 

см; 

10. Първа секция на машината да е 

оборудвана за печат с лакове на УВ 

база; 

11. Да има минимум шест печатни секции 

за УВ мастило с ръкавната технология; 

12. Да има секция за лакиране на солвентна 

водна и УВ база; 

13. Да има автоматичен ролен апарат на 

подаването и на извеждането с 

възможност за автоматично качване 

или сваляне на ролите; 

14. Да има минимум едни комплект ръкави 

за различни стъпки; 

15. Да има станция за монтаж и огъване на 

ръкавите за офсет и флексо; 

16. Да има достатъчно УВ лампи и станции 

за монтажа им за да полимеризират 

добре мастилата; 

17. Да има връзка с предпечатната 

подготовка за предварително 

намастиляване  и пускане на печата; 
 

В допълнение Възложителят ще оцени 

следните технически  характеристики на 

предложената машина: 

1. Добавяне на още една печатна секция 

(седма за печат с УВ мастило); 

2. Добавяне на 3 междинни УВ сушилки; 

3. Темпериране на мастилата и 

овлажняващия разтвор;  
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4. Възможност за интернет връзка на 

машината с оторизиран сервиз на 

фирмата – производител, за да може 

бързо да се отстраняват технически 

дефекти и неизправности, както и да се 

следи техническото обслужване на 

машината; 

5. Добавяне на възможност на първа 

секция на машината да работи с лакове 

на водна или солвентна 

база(минималните технически 

характеристики са да работи само с 

лакове на УВ база) 

6. Добавяне на дълбокопечатна секция 

7. Добавяне на 15 комплекта слиива за 

възможност да се печатат 15 различни 

дължини 

8. Три допълнителни растер вала за 

нанасяне на различно количество лак на 

лакиращата секция и секцията за 

нанасяне на покривно бяло 

9. Система за откриване на дефекти по 

печата 

10. Възможност на машината да работи без 

изопропилов алкохол 

11. Възможност за лесно чистене на 

мастилниците(тефлоново или друг вид 

покритие не позволяващо на мастилото 

да засъхва или полимеризира в 

мастилницата) 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

1. Минимален срок на гаранционна 

поддръжка 12 месеца от датата на 

въвеждане в експлоатация и подписване на  
финален приемо-предавателен протокол. 

 
 

  

Изисквания към документацията,    
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съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

1.Технически спецификации и инструкции 

за експлоатация на български и 

английски език 

2. Сертификат/декларация за съответствие 

CE по смисъла на Директива 2006/42/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 17 май 2006 година относно машините 

и за изменение на Директива 95/16/ЕО 

или еквивалентно. 
 

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 : 

Изисква се обучение на персонала на 

Възложителя за работа с доставената 

машина. Разходите по обучение на 

персонала за работа с доставената машита 

са изцяло за сметка на Изпълнителя. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Не е приложимо 
 

  

Други:  

1. Доставчикът следва да извърши 

доставка, монтиране на място и 

въвеждане в експлоатация на  

доставената машина. 

 

2. Срок на изпълнение: максимум 7 

(седем) месеца, от сключване на 

договора за доставка, но не по-късно от 

изтичане срока на Договора за 

безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO003-1.1.07-0219-

C0001/21.12.2013г. 
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3. Място на доставка : област Велико 

Търново, община Павликени, гр. 

Павликени 5200, ул. Тошо Кътев № 13 
 

 

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, монтиране и 

въвеждане в експлоатация на 

машина за офсетов ролен 

печат с УВ мастила на 

гъвкави(меки) опаковки с 

възможност за  промяна 

дължината на отпечатъка, 

чрез ръкавна технология 

 
 

1 

 

 

 

 

  

 

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) – не е приложимо. 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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отговорност за съдържанието на документа се носи от „Унипак” АД 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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ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  
 

а) авансово плащане в размер на ...............    от общата стойност на договора,  до 30 работни 

дни след подписване на договора и представяне на проформа фактура от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

б) междинно плащане в размер на оставащият процент от общата стойност на договора в 

размер на  .................   от общата стойност на договора,  до 10 работни след получаване на 

писмено потвърждение за готовност за експедиция на машината и представяне на проформа 

фактура от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в) окончателно (балансово) плащане в размер на 10%, от общата стойност на договора,  до 

10 работни дни след доставка и подписване на Първоначален  приемно – предавателен 

протокол, след приключен монтаж, тестване,  въвеждане в експлоатация и подписване на 

Финален (окончателен) приемно-предавателен протокол и представяне на  фактура в 

оригинал, но не по-късно от изтичане срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG161PO003-1.1.07-0219-C0001/21.12.2013г. 

 

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

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

задължени да приведем единичната цена в съответствие с 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 или 

еквивалентно/ Извлечение от електронен регистър /Декларация съгласно законодателството 

на съответната държава/ а когато е физическо лице - документ за самоличност – оригинал/ 

заверено копие с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;  

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 69  на Министерския съвет от 

2013 г. - оригинал; 

3. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие – в 

оригинал (ако такава се изисква) – не е приложимо; 

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние:  Копие на  Отчет за 

приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години  /справка/друг 

еквивалентен документ за оборота през последните 3 (три) приключени финансови години – 

копие заверено с подпис, печат и текст  „Вярно с оригинала“.   

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация: 



 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.07-0219-С0001/21.12.2013г. „Повишаване 

ефективността и конкурентоспособността на “Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен 

офсетов печат на гъвкави опаковки”. Бенефициент: “Унипак“ АД  Документът е създаден с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  2007 – 

2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Унипак” АД 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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5.1. Списък с основните договори изпълнени през последните три години, преди  

датата на подаване на офертата, с предмет – доставка и монтаж на полиграфски 

машини/оборудване, с включено наименование на активите, срок на изпълнение, 

клиент, дата на изпълнение и стойност – оригинал с подпис и печат.  

5.2. Референции  за добро изпълнение, от предишни възложители/клиенти от 

посочените в списъка по т.5.1 договори – ......... бр. оригинал/копие, заверено с подпис, 

печат и текст   „Вярно с оригинала“. 

6. 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); 

7. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 4, 5 за всеки от 

подизпълнителите в съответствие с Постановление №69 на Министерския съвет от 2013 г. 

(когато се предвижда участието на подизпълнители); 

8. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква) – не е 

приложимо; 

9. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие: 

а)  Сертификат/декларация за съответствие CE по смисъла на Директива 2006/42/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за 

изменение на Директива 95/16/ЕО или еквивалентно – оригинал/копие, заверено с 

подпис, печат и текст   „Вярно с оригинала“. 

б) Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан  и подпечатан.  

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 


