
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „Мадара” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

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  

«Мадара» АД 

гр. Шумен,  

ж.к. „Индустриален”, бул. „Мадара”, № 1 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 
 

с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на измервателно оборудване“ по 

следните обособени позиции: 

Обособена позиция №001: „Портална измервателна машина“ 

Обособена позиция №002: „Портативен Викерс твърдомер“. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 

процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним:  

 Обособена позиция № 001: „Портална измервателна машина“; 

 Обособена позиция № 002: „Портативен Викерс твърдомер“  

(посочва се пълния предмет/обособени позиции) 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 - НЕПРИЛОЖИМО. 

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

кандидатът предлага такава) 

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

Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.  

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от: 

 Обособена позиция № 001: „Портална измервателна машина“ - ________________ 

календарни дни; 

 Обособена позиция № 002: „Портативен Викерс твърдомер“ - ________________ 

календарни дни; 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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но не повече от срока указан в обявата (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 

„Мадара“ АД 
 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

Обособена позиция №001: „Портална измервателна машина“ 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките: 

Технически 

показатели 

Мерна 

единица 

Стойности 

Портална измервателна машина, 

включваща: 

Измервателен 

обем: 

мм Х – 1 200; 

Y – 3 000; 

 Z – 1 000; 

Размери: мм Д – 4380; 

Ш – 1838; 

В – 3431. 

Максимално 

тегло на детайла: 

кг 2250 

Разделителна 

способност: 
µm 0,039 

Компютърна 

система с 

19"монитор и 

принтер А4 - 

комплект със 

следните 

параметри: 

- CPU:  

2x2,33GHz, Cache 

4MB; 

- HDD: 160GB, 

7200rpm, SATA: 

- RAM: 2x1GB, 

DDR2, 667MHz, 

ECC; 

- VGA: 256MB, 

PCIe, Q; 

- DVD: DVD/-

RW, 16x, SATA; 

- LAN: Gigabit, 

PCIE; 

 Да  
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- Kebord: Standard, 

PS/2 

- Mouse: Optical, 

PS/2 

- Monitor: 19”, 

TFT; 

- Printer: Color, 

Inkjet, A4; 

- With OS 

FB 2 контрол  Да  

Маса за 

компютърна 

система 

 Да  

Пакет 

измервателен 

софтуер 

 Да  

Моторизирана 

индексируема 

глава 

 Да  

Сканираща 

измервателна 

глава 

 Да  

Система за 

фиксиране 

 Да  

Комплект 

накрайници 

 Да  

Калибриционна 

сфера 

 Да  

 
Предназначение: предназначена е за  измерване 

на зъбни колела с прави и наклонени зъби 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка: 

 Гаранционен срок – минимум 12 месеца; 

Извън гаранционна поддръжка – минимум 

24 месеца 

Време за реакция при повреда – максимум 12 

часа. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата:  
Технически паспорт на оборудването, 

придружен с условията за експлоатация на 
български език, гаранционна карта, 

декларация за съответствие 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти - неприложимо 

  

Изисквания за обучение на персонала на   
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бенефициента за експлоатация : 
Възможност за безплатно обучение на место 

след монтажа на оборудването 

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента:  
Предварителна подготовка на помещението 

предвидено за инсталиране на оборудването 

  

Други: Инсталиране на оборудването след 

доставка и пускане в експлоатация 

 

 

  

Обособена позиция №002: „Портативен Викерс твърдомер“ 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките: 

Технически 

показатели 

Мерна 

единица 

Стойности 

Портативен Викерс твърдомер, 

включващ: 

Твърдомер  Да 

Осезател за 

натоварване 

10N 

Бр. 1 

Осезател за 

натоварване 

49N 

Бр. 1 

Софтуер Бр. 1 

Викерс Тест 

Блок 

Бр. 1 

Викерс Тест 

Блок 

Бр. 1 

Стенд за 

висока 

прецизност 

Бр. 1 

Кабел  Да 

Захранване V/Hz 100-240/50-

60  

Куфар за 

пренасяне 

 Да 

 
Предназначение: предназначен е за  определяне 

на твърдост 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка: 

 Гаранционен срок – минимум 12 месеца; 

Извън гаранционна поддръжка – минимум 

24 месеца 

Време за реакция при повреда – максимум 12 

часа. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 
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процедурата:  
Технически паспорт на оборудването, 

придружен с условията за експлоатация на 
български език, гаранционна карта, 

декларация за съответствие 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти - неприложимо 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 
Възможност за безплатно обучение на место 

след монтажа на оборудването 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента:  
неприложимо 

  

Други: неприложимо   

 

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). 
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 Приложение № 1 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

на стоките от предмета  

на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 

О
б

о
со

б
ен

а 
п

о
з.

 №
 

о
б

о
с 

№
 

 Оферта на Участника  

Описание на 

доставките 

Мярка 

 

К - во Тип Описание Стандарт Про-

изво-

дител 

Страна на 

произход 

Забележка 
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       (длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение № 2  

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

График за изпълнение на предмета на процедурата 
 

О
б

о
со

б
ен

а 

п
о

зи
ц

и
я
 №

 Описание 
/Вид и № на стоките, които ще се 

доставят/ 

Начален срок* 

на започване на 

изпълнението 

Краен срок*за 

приключване на 

изпълнението 

Забележка 

     

     

 
*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на договора 
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