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ДО  

„ЛУКСПАК“ ЕООД 
Гр. Русе, ж.к. Средна кула, ул. „Д. Талев“ № 15 

 

 

 

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 ново производствено оборудване: 

Обособена позиция 1 Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии 

/капак и основа/  

Обособена позиция 2 Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии 

/облекло/  

Обособена позиция 3 Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава  

Обособена позиция 4 Книговезки нож с програмно управление  

Обособена позиция 5 Машина за слепване на ъгли с лента 

 

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 ново производствено оборудване: 

Обособена позиция 2 Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии 

/облекло/” 
(наименование на предмета на процедурата/обособената позиция, за която се кандидатства) 

 

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, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва 

се срокът, определен от Възложителя в публичната покана). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата 

процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

„ЛУКСПАК“ ЕООД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Доставка на ново производствено 

оборудване: 

Обособена позиция 2 Автомат за 

производство на твърди сгъваеми 

каширани кутии /облекло/  

Предметът на настоящата 

поръчка/обособена позиция включва 

дейности по доставка, монтаж, изпитване 

и въвеждане в експлоатация на Автомат 

за производство на твърди сгъваеми 

каширани кутии /облекло/.  

Машината е предназначена за 

производство на  висок клас твърди 

сгъваеми каширани кутии с магнитно 

закопчаване или с панделка, а именно на 

облеклото на кутията, състоящо се от 

мукава или картон, от една или няколко 

части, облечени двустранно с хартия или 

друг финишен материал (кожа, флок, 

текстил и др.) 

Машината следва да изработва 

кутии с конструкция - създадена специално 

да минимизира отпадъка от материалите, 

като изгражда облеклото на кутията от 

отделни по-малки детайли, позволяващи 
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минимален или нулев  отпадък. 

Основната функционалност на 

машината следва да е производство на 

твърди сгъваеми кутии без отпадък и 

загуби на енергия  и материали.  

Доставеното оборудване следва да 

предлага лесна и бърза пренастройка; 

работа с много ниска консумация на 

енергия; висока производителност; къси 

срокове за производство; много високо 

качество на продукта.  

 

Функционалности: 

Машината следва да притежава следните 

функционалности: 

Да бъде от типа на  

автоматичните касетъчни машини, да 

използва серво задвижване, 

фотоелектрическо откриване, серво 

позициониране и други нови технологии.  

Следва да може да изпълнява 

автоматично процеса на подаване на 

хартия, със станция за студено и топло 

олелепиляване на хартията, зареждане на 

плоскостите, позициониране и прегъване на 

четири страни автоматично с висока 

точност, бърза скорост и високо качество. 

Да извършва допълнително прецизно 

позициониране на мукавата спрямо 

хартията по дължина, ширина, както и 

ъглово около вертикалната ос на 

хартията. Това позициониране следва да се 

извърши чрез минимум 3 бр. 

фотоелектрически датчици и механизъм за 

осово завъртане.  

 

Автоматът за производство на 

твърди сгъваеми каширани кутии тип 

облекло следва да работи с материали с 

различни параметри – ширина, дължина и 

дебелина, в зависимост от крайния 

продукт: 

Формат на хартията  АхВ (да 

покрива): от 140 х 240 мм до 600 х 1050 мм 

Дебелина на хартията (да покрива): 

от 105 до 200 гр/м
2
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Дебелина на картона (да покрива): 1 

– 3 мм 

Минимална ширина на гръбнака: 10 

мм или по-малка  

Точност на позициониране (не по-

малка): ±0.5mm 

Брой на монтираните части мукава 

(да  покрива) – от 1 до 5 бр. 

 

 

Машината следва да дава възможност за 

работа с отпадъчен материал от други 

конструкции кутии 

 

Минимални технически характеристики: 

Максимална инсталирана мощност на 

машината – 19  kW 

Минимална производителност на 

машината –  1800 бр./час 

Минимален работен режим на машината – 

8 часа 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

Изпълнителят се задължава да осигури 

гаранционна поддръжка, която включва 

реакция при повреда и пълно гаранционно 

обслужване на доставеното оборудване, 

вкл. всички разходи за материали, резервни 

части, труд, транспорт и др. В 

гаранционния срок изпълнителят се 

задължава да отстранява за своя сметка 

всички възникнали недостатъци, принципни 

неизправности и неправилно функциониране 

на оборудването. 

 

Условията за гаранционно обслужване се 

предлагат от кандидата и посочват в 

неговата оферта.  Предложеният общ 

гаранционен срок на доставеното 

оборудване следва да бъде посочен в години 

и да не е по-кратък от 5 год. и по-дълъг от 

20 год.. 
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Предложеният срок за реакция (време за 

реакция) следва да бъде в цели часове, да не 

е по-кратък от 1 час и по-дълъг от 48 часа. 

Не се допускат дробни числа. Срокът 

започва да тече от момента на получаване 

на уведомление за настъпили дефекти 

и/или повреди по факс или електронна 

поща, удостоверени с разписка или доклад 

за получаването му.  

 

Предложеният срок за отстраняване на 

повреди следва да бъде в цели часове, да не 

е по-кратък от 1 час и по-дълъг от 72 часа 

Не се допускат дробни числа. Срокът 

започва да тече от момента на 

констатиране на дефект и/или повреда, 

което се удостоверява с двустранно 

подписан протокол от страна на 

възложителя и избрания изпълнител. 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

Доставеното оборудване следва да е 

съпроводено с пълен комплект техническа 

документация, включително ръководство 

за експлоатация, на български език, 

паспорт, гаранционни карти и др. 

приложими за този тип оборудване. 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо): 

 

Всички права за собственост (включително 

интелектуална) преминават към 

Възложителя след подписване на финален 

приемо-предавателен протокол за 

доставката. 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

 

Изпълнителят следва да извърши обучение 

на операторите на възложителя, които ще 

работят с доставеното оборудване за 

собствена сметка, преди подписване на 
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финален приемо-предавателен протокол за 

доставката. 

 

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     

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 

 

Приемаме посочения в образеца на договор начин на плащане. 
 

 

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. __________________________ 
(попълва се списък на документите,които са приложени към офертата) 

                                                 
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛУКСПАК“ ЕООД и при никакви 

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

и Управляващия орган 
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