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ДО  

 

АНИЕЛ - 86 ЕООД 

 

с.Козаревец (общ.Лясковец) 

ул. Васил Левски No. 28 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

 “ Закупуване на Шприц машина за бисквити и сладки - 1 бр.;  Тунк машина с 

охладителен тунел - 1 бр.; Миксер - 1 бр. в три обособени позиции: 

 

Об.п. 1 - Закупуване на Шприц машина за бисквити и сладки - 1 бр. 

Об.п. 2 - Закупуване на Тунк машина с охладителен тунел - 1 бр. 

Об.п. 3 - Закупуване на Миксер - 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:  

 

“ Закупуване на Шприц машина за бисквити и сладки - 1 бр.;  Тунк машина с 

охладителен тунел - 1 бр.; Миксер - 1 бр. в три обособени позиции: 

 

Об.п. 1 - Закупуване на Шприц машина за бисквити и сладки - 1 бр. 

Об.п. 2 - Закупуване на Тунк машина с охладителен тунел - 1 бр. 

Об.п. 3 - Закупуване на Миксер - 1 бр.” 
(наименование на предмета на процедурата) 
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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). 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

___________________________________ 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

 

Закупуване на Шприц машина за бисквити 

и сладки - 1 бр.;  Тунк машина с 

охладителен тунел - 1 бр.; Миксер - 1 бр. в 

три обособени позиции: 

 

Об.п. 1 - Закупуване на Шприц машина 

за бисквити и сладки - 1 бр. 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 

-ширина:       1120 mm 

-височина:    1410 mm 

-дължина:     2045 mm 

 

Инсталационна мощност :    2.90 Kw 

Вместимост на бункерите: 20-24 кг всеки 

 

Оборудване: 

-Автоматично подаване на тави 
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-Интернет контролен на софтуера на 

машината 

-11 комплекта пластмасови дюзи 

-1 комплект метални дюзи  

 

Технически изисквания към Шприц 

машина за бисквити и сладки - 1 брой, 

които ще бъдат оценени: 

 

1. Капацитет- над 400 кг/час 

2. Брой бункери - минимум 3 

3. Опции гилотина, диафрагма и ротация на 

дюзите 

4. Опция за формоване на два типа тесто 

едновременно с два различни пълнежа 

5. Контролен панел за връзка с интернет за 

дистанционно сервизно наблюдение и 

софтуерна актуализация 

6. Пригодност на машината да работи и с 

тави, и на индустриална поточна линия с 

тунелна пещ 

 

Об.п. 2 - Закупуване на Тунк машина с 

охладителен тунел - 1 бр. 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 

Част тунк (шоколадиране): 

- Функционална ширина на лентата: 

800мм; 

- Ширина     :  1400мм 

- Височина    :  1700мм 

- Дължина    :  1700мм 

- Инсталационна мощност:  7 kW 

- Вместимост на контейнера за 

шоколад :  100 – 120 л; 

- Оборудване: Бункер с водна риза за 

шоколад; Корпус от неръждаема стомана; 

Система от подвижни ленти; Система за 

контрол на температурата; помпа; опция 

декорация, част за охлаждане на шоколада; 

 

Част Охладителен тунел: 

- Дължина: 6 метра; 

- Инсталирана мощност на 

охлаждащия агрегат: 10 -20 kW; 

- Инсталирана мощност на 

задвижващата система: 1,5 kW; 

- Оборудване: Странично отваряеми 

капаци за по-лесна техническа и хигиенна 
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поддръжка. 

 

 

Технически изисквания към Тунк машина 

с охладителен тунел - 1 брой, които ще 

бъдат оценени: 

 

За част тунк (шоколадиране): 

1. Опция да поддържа определена 

температура на глазурата; 

2. Опция за само долно тункван, само горно 

тункване и едновременно долно тункване и 

декорация; 

3. Скорост на гитера (мрежеста лента) - 

капацитет максимум 1.5 -2  м/минута; 

4. Затопляне на декориращата част 
За част Охладителен тунел: 

5. Хипоидна редукционна скоростна кутия 

на двигателя, задвижващ лентата; 

6 Система за разпределение на студения 

въздух в тунела; 

7. Капацитет/ скорост на лентата 

(регулируема) :  1,1  -  6 метра / на минута 

 

 

Об.п. 3 - Закупуване на Миксер - 1 бр. 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 

 

- Размери: 1000 x 810 x 1750мм 

- Инсталирана мощност: 3 kW 

- Оборудване: 1 басан; круша за леки 

теста; Вилица от неръждаема стомана за 

твърди теста; Накрайник тип шпатула. 
 

Технически изисквания към Миксер - 1 

брой, които ще бъдат оценени: 

 

1. Електронен контролен панел със 

способност да запамети различни 

програми,  

2. Опция за лесна регулация на скоростта 

на въртене 

 3. Вграден електрически асансьор за 

повдигане и сваляне на басана 

4. Допълнително оборудван с минимум два 

басана. 
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Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

Кандидатите следва да предложат 

„Условия на гаранционно обслужване, 

съгласно методиката за оценка на 

офертите, които да включват: 

 

1. Гаранционен срок за поддръжка и сервиз. 
 

 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  
 

-Технически паспорт. 

-Ръководства за експлоатация. 

-Гаранционна карта 

 

  

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).  

__________________________________ 

НЕПРИЛОЖИМО 

  

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: 
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 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 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: __________________________ 
( описва се) 

 

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

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

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната 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); 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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) 

 


