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IИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

я

ДО
СИМОЛИНИ 94 ООД
(Бенефициент- наименование)

гр. София, бул. Владимир Вазов 15
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА

ОТ:___________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор е публична покана“ за определяне на изпълнител е предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1: автоматични
машина за концево шиене на книжни тела -1 бр.; Обособена позиция 2: Дигитални
печатна машина за черно-бял печат -1 бр. и Обособена позиция 3: Линия за
перфориране и затваряне на телени гребени -1 бр.“
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за обособена позиция.............................................
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр .______________________ул.________________________ , №
тел.:__________________ ,факс:_________________ , e-mail: _
регистриран по ф.д. № __________ / __________ г. по описа на
ЕИК /Булстат:______________________________ ,
представлявано о т _____________________________________

__________ съд,
, 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, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1: автоматична
машина за концево шиене на книжни тела - 1 бр.; Обособена позиция 2: Дигитална
печатна машина за черно-бял печат - 1 бр. и Обособена позиция 3: Линия за
перфориране и затваряне на телени гребени -1 бр.“
за обособена позиция...................................
(наименование на предмета на процедурата)
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съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2
съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи о.
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у
А.

2

ЕВРОПЕЙСКИ с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Г Р А Г И О МА П Р О Г Р А М А

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

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
СИМОЛИНИ 94 ООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/тех

{наименование на бенефициента)

Забележк
а

нически характеристики

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж
и
въвеждане
в
експлоатация
на
автоматична машина за концево шиене
на книжни тела - 1 бр.
Минимални технически
характеристики:

и

-

функиионални
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ПС Р А Т И О ИА П Р О Г Р А М А

ЕВРОПЕЙСКИ

съю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

1) Максимална механична скорост - не
по-малко от 167 цик./мин. или 10000
цик./час;
2) Максимален размер на лист - не помалко от 420 х 640 мм.;
3) Минимален размер на лист - не поголям от 150 х 200 мм.;
4) Наличие на устройство за разделяне
на книжни тела;
5) Наличие на автоматичен подавач.
Допълнителни
технически
и
функиионални
характеристики,
предмет на оиенка:

1) Система за подаване на единични
листа и конвенционални коли
2) Възможност на машината да бигова
и сгъва индивидуално всеки лист
3) Автоматична настройка на формата
при листоподаването
4) Възможност
за
четене
на
изображения и баркодове /проверка
на правилно подадени коли и листа/
5) Автоматично подрязване на конци
6) Автоматично разделяне на книжните
блокове
7) Отдалечен контрол и диагностика от
фабриката производител
8) Памет поръчки и статистика USB
вход.
Допълнителните
технически
и
функционални
характеристики
са
предмет
на
оценка
и
нямат
задължителен характер. Офертата на
кандидат,
предложил
машина
без
наличие на съответните допълнителни

-
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

параметри, не може да бъде отхвърлена
на това основание.
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж
и въвеждане
в
експлоатация
на
дигитална печатна машина за черно-бял
печат -1 бр.
Минимални технически
характеристики:

и

функционални

1) Наличие на стандартен модул за
хартия, стакер и контролер;
2) Технология
за
обработка
на
изображението:
електрбфотографска
за
едновременен
двустранен печат;
3) Скорост на печат - А4: не по-малко
от 250 изображения/мин двустранно
и АЗ: не по-малко от
132
изображения/мин. двустранно;
4) Максимален формат на хартията при
стакера: не по-малко от 350 х 500
мм;
5) Резолюция на печатния модул: 600 х
1200 dpi;
6) Грамаж на хартията при стандартни
медия - минимум 50 гр./м2 максимум 300 гр./м2
Допълнителни
технически
и
функционални_____ характеристики,
предмет на оценка:

1) Възможност
за
подаване
и
двустранен печат на медии с размери
350/500 мм
w w w . eufunds. b z ■
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2) Регистрация
на
изображението
лице/гръб към медията /регистрация
на отпечатъка/ по малка от 0,2 мм
3) Възможност
за
влагане
на
предварително отпечатани страници
Допълнителните
технически
и
функционални
характеристики
са
предмет
на
оценка
и
нямат
задължителен характер. Офертата на
кандидат,
предложил
машина
без
наличие на съответните допълнителни
параметри, не може да бъде отхвърлена
на това основание.
h

Консумация на електрическа енергия и
отделяне на вредни емисии:
1) Консумация на електрическа енергия
за отпечатване на 1000 бр. А4
изображения - консумация на
електроенергия в работен режим на
черно-бяла печатна система във W,
необходима за отпечатването на
1000 А4 изображения на стандартна
медия 80гр/м2 за предлаганата
машина
Забележка: Предложената консумация
не може да бъде 0. Участници,
предложили консумация на електрическа
енергия равна
на
0
ще
бъдат
отстранявани от търга.
2) Ниво на отделяне на вредни емисии отделяни вредни емисии в пълен
работен режим
на черно-бяла
печатна система (озонови емисии) в
•

-

*
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

мг/ч.
Обособена позиция 3: Доставка, монтаж
и въвеждане в експлоатация на линия за
перфориране и затваряне на телени
гребени -1 бр.
Минимални технически
характеристики:

и

функционални

1) Наличие на модул за перфориране и
модул за затваряне на телени
гребени;
2) Максимални
дължина
на
перфорацията
при
модула
за
перфориране — не по-малко от 500
мм;
3) Максимални ширина на подвързване
при модула за затваряне на телени
гребени - 500 мм;
4) Максимална
дебелина
на
перфорация
при
модул
за
перфорация - не по-малка от 4 мм;
5) Максимална дебелина на книжно
тяло при модул за затваряне на
телени гребени - не по-малко от 26
мм.
Допълнителни
технически
и
функционални
характеристики,
предмет на оценка:

1) Перфораторът следва да се състои от
две половинки с палцов изрез
2) Възможност на машината да бъде
задействана
с
педал
и
с
микропрекъсвач
3) Ексцентрик за регулиране на горната
______ греда_____________________________
■
www.eufunds.bs------------------------------------------------
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ЕВРОПЕЙСКИ

съю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П С Р А Т И О М Л

П Р О Г Р А М А

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

4) Възможност за индивидуален блокаж
на перфопоасоните
5) Трифазно
захранване
на
перфориращия модул
6) Възможност на модула за затваряне
да работи с телени гребени с размери
от 3/16 до 1,1/2 инч
Допълнителните
технически
и
функционални
характеристики
са
предмет
на
оценка
и
нямат
задължителен характер. Офертата на
кандидат,
предложил
машина
без
наличие на съответните допълнителни
параметри, не може да бъде отхвърлена
на това основание.
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Обособена позиция 1: Кандидатът трябва
да е в състояние да предостави минимум 12
месеца гаранционна поддръжка и сервиз
на доставеното оборудване. Минималният
срок за гаранционна поддръжка и сервиз е
12 месеца. Участник, предложил оферта,
която не съдържа информация относно
предложена гаранционна поддръжка и
сервиз или в която предложения срок за
гаранционна поддръжка и сервиз е помалък от 12 месеца, ще бъде отстранен.
Срокът за гаранционна поддръжка и сервиз
следва да се предлага в месеци като цяло
число.

-

Обособена позиция 2: Кандидатът трябва
да е в състояние да предостави минимум 12
www.eufunds.bg -
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНОВАЦИИ и
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

месеца гаранционна поддръжка и сервиз
на доставеното оборудване. Минималният
срок за гаранционна поддръжка и сервиз е
12 месеца. Участник, предложил оферта,
която не съдържа информация относно
предложена гаранционна поддръжка и
сервиз или в която предложения срок за
гаранционна поддръжка и сервиз е помалък от 12 месеца, ще бъде отстранен.
Срокът за гаранционна поддръжка и сервиз
следва да се предлага в месеци като цяло
число.
Обособена позиция 3: Кандидатът трябва
да е в състояние да предостави минимум 12
месеца гаранционна поддръжка и сервиз
на доставеното оборудване. Минималният
срок за гаранционна поддръжка и сервиз е
12 месеца. Участник, предложил оферта,
която не съдържа информация относно
предложена гаранционна поддръжка и
сервиз или в която предложения срок за
гаранционна поддръжка и сервиз е помалък от 12 месеца, ще бъде отстранен.
Срокът за гаранционна поддръжка и сервиз
следва да се предлага в месеци като цяло
число.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Обособена позиция 1:
Кандидатът
следва
да
предостави
инструкция за работа с машината на
английски език, както и каталог на
резервните части и ел. схеми.

-
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Обособена позиция 2:
Кандидатът
следва
да
предостави
ръководство на потребителя на английски
език, както и сертификат за вредни емисии.
Обособена позиция 3:
Кандидатът
следва
да
предостави
инструкция за работа с машината на
английски език, както и каталог на
резервните части и ел. схеми.
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 :
Обособена позиция 1:
Кандидатите по обособената позиция
трябва да осигурят за своя сметка обучение
на персонала на Симолини 94 ООД за
работа
с
машината.
Разходите
по
обучението на персонала не трябва да са
включени в цената на машината и
обучението трябва да е безплатно за
Симолини 94 ООД.
Обособена позиция 2:
Кандидатите по обособената позиция
трябва да осигурят за своя сметка обучение
на персонала на Симолини 94 ООД за
работа
с
машината.
Разходите
по
обучението на персонала не трябва да са
включени в цената на машината и
обучението трябва да е безплатно за
Симолини 94 ООД.
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Обособена позиция 3:
Кандидатите по обособената позиция
трябва да осигурят за своя сметка обучение
на персонала на Симолини 94 ООД за
работа
с
машината.
Разходите
по
обучението на персонала не трябва да са
включени в цената на машината и
обучението трябва да е безплатно за
Симолини 94 ООД.
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо
Други: Не е приложимо
4

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили
всички разходи, свързани е качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания
вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ
I. ДЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№

1

2

Описание на доставките/услугите/
дейностите/строителството

Доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация на автоматична
машина за концево шиене на
книжни тела
Доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация на дигитална
печатна машина за черно-бял
печат

К-во /бр./

Единична цена
в лева

Обща цена в лева
без Д Д С (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

1 бр.
1 бр.
*
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11

т

европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

3

Доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация на линия за
перфориране и затваряне на
телени гребени

X

З П С Р А Т И П П Л П Р Р Г Р л м д

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

1 бр.

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).
4

II. 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 е цифри, и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Декларация е посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

1Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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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 е
Постановление № 160 на Министерския съвет ОТ 2016 Г. (когато се предвижда участието на
подизпълнители) \

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)
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