Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50,
ал.1 от ЗУСЕСИФ
ДО
МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД
(Бенефициент- наименование)

гр. Плевен, ж. к. „Източна индустриална
зона“, ул. „Гривишко шосе“
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“ Закупуване на Система за регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка,
хромитов сепаратор и динамична регенерация - 1 брой, Смесители за формовъчни
смеси - 2 броя, Закупуване на Вертикален обработващ център - 1 брой и Струг - 1 брой”
Избор на изпълнител с 4 обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1 - Система за регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка,
хромитов сепаратор, динамична регенерация
Обособена позиция 2 - Смесители за формовъчни смеси
Обособена позиция 3 - Вертикален обработващ център с ЦПУ
Обособена позиция 4 - Струг с ЦПУ
по проект „Технологично подобряване на производствения процес на МЕТАКОМ СЛЗ
ИНВЕСТ АД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-0128-C01, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност 20142020”
(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:
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“__________________________________________________________________________”
(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 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
МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
___________________________________
Обособена позиция 1 - Система за
регенериране
на
пясък,
включваща
тръскаща решетка, хромитов сепаратор,
динамична регенерация
А) Тръскаща решетка
Минималнитехнически и функционални
изискавания
Размери на решетката: 3000 x 4000 mm
Макс.капацитет на натоварване: 25.000
Kg
Мощност: 45 kW
Захранващо и контролно табло: Мощност:
46 kW
Ръкавен филтър с въздушна очистваща
система с: филтрираща повърхност: 75 m2;
Филтриращ материал: полиестерен филц
500 gr/m2; Остатъчната концентрация от
освобождаването на праха: 10 mg/Nm3;
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Мощност: 15 kW
Главно електрическо и контролно табло
Мощност: max. 15 kW
В) Система за сепариране на хромитов
пясък 10 тона/час
Минималнитехнически и функционални
изискавания
Ръкавен филтър с: Площ на филтъра: 30
m2; Материал на филтъра: полиестерен
филц 500 gr/m2; Въздушна доставка: 3850
Nm3/ч; Остатъчна концентрация на
изхвърляне на праха: 10 mg/Nm3;
Инсталирана мощност: 7,5 kW
Mагнитен сепаратор, барабанен, на две
нива.
Мощност:
Първо ниво: редуциращ блок 0.25 kW
Второ ниво: редуциращ блок 0.55 kW
Регулиране на скоростта чрез честотни
вариатори.
- Дебит: 10 тона/час.
- Работна температура: по-малко от 60
градуса
- Тегло: 1700 кг.
Пневматична система за транспортиране
на пасъка до динамичната регенерация
С) Динамична регенерация
10 тона/час
Минималнитехнически и функционални
изискавания
Пясъчен бункер с вместимост на 3 m3.
Триещ вал за тристепенна динамична
регенерация, производителност 10 тона/час.
с технически характеристики: Максимална
производителност: 10 тона/час;
Инсталирана мощност: 66 kW/час;
Максимална темепература на обработвания
пасък: 80°C
Охладител тип течна основа за намаляване
температурата на пясъка с: Максимална
производителност: 10 тона/час;
Инсталирана мощност: 18,5 kW/час
Ръкавен филтър за динамична регенерация
с: въздушен вентилатор; Площ на филтъра:
103 кв. м.; Материал на филтъра:
полиестерно платно 500 гр/кв.м.;
Остатъчната концентрация на изхвърляне
на прах: 10 мг /Nm3; Инсталирана мощност:
18,5 kW
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Главен електрически и контролен панел за
ръчно и автоматично управление на
системата.
Обособена позиция 2 - Смесител за
формовъчни смеси - 2 броя
Минималнитехнически и функционални
изискавания
Максимален капацитет: 10 тона/час.
Дължина на улея за смесване: 1860 мм.
Височина на изпускателния канал: 932 мм.
Инсталирана мощност: 7,5 kW
Система за захранване с пясък за два
различни вида пясък и една смес, съгласно
следните комбинации:
100% пясък тип А
100% пясък тип В
Комбинация А и В
Кръг за фенол-алкален свързащ процес,
Спомагателен втори втвърдяващ кръг за
процес с фенолно-алкално свързващо
вещество, смесител с доствка от 10 до 60
тона/час
Главен
стандартен
електрически
и
контролен панел за смесител, заедно с
електронна система за контрол
Обособена позиция 3 Вертикален
обработващ център с ЦПУ
Минималнитехнически и функционални
изискавания
Размери на работната маса, 2200х850 mm
Максимално тегло на детайла 2200 kg
Максимални ходове по осите,X, Y, Z, 2000,
900, 800 мм.
Обща инсталирана мощност 35 KVA
CNC Fanuc 31i или еквивалентно с
едновременно управление на 5 оси
Шпиндел ВТ50 или еквивалентно с вградени
струйници за охлаждаща течност;
Честота на въртене на шпиндела 4500
об/мин;
Точност на съчмено-винтови двойки
0,01мм на 500мм;
4-та и 5-та ос ГСА ф 320 или еквивалентно
12 броя БТ 50 държачи или еквивалентно
Предавка между шпиндела и главния
двигател Gear Box
Обособена позиция 4 - Струг с ЦПУ
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Минималнитехнически и функционални
изискавания
Височина на центрите 510 мм.
Диаметър над направляващите 1090 мм.
Широчина на направляващите 700 мм.
Разстояние между центрите 1500 мм.
Конус на шпиндела 160 Metric
Максимален ход на супорта 525 мм.
ЦПУ система FANUC 0i TD или
еквивалентно
Ножодържач бързо сменен с револверна
глава
Активно управление на „С” ос и 8 –
позиционна револверна глава с възможност
за задвижване на инструмента с двигател
5,5 кW.
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Гаранционен срок, считано от датата на
подписване на приемо – предавателен
протокол за въвеждане в експлоатация–
мин. 6 месеца, макс. 60 месеца.
Извънгаранционен срок, считано от
датата на подписване на приемо –
предавателен протокол за въвеждане в
експлоатация – мин. 1 година, макс. 5
години.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Техническа документация и ръководство
за експлоатация на български или
англйски език
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 :
Кандидатът да осигури обучение за
работа с оборудването за своя сметка.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Неприложимо
Други:
Неприложимо

от
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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:
№

1

2
3
4

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

К-во /бр./

Система за регенериране на
пясък, включваща тръскаща
решетка, хромитов
сепаратор, динамична
регенерация
Смесители за формовъчни
смеси
Вертикален обработващ
център с ЦПУ
Струг с ЦПУ

1 брой

Единична цена
в лева

Обща цена в лева
без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

2 броя
1 брой
1 брой

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
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.

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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