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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  
„ Кони Селект Фрухт” ООД 

                                                                                   Гр.София, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 13 
 

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, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана линия за 
дозиране и опаковане „  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 
процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним Консултантски услуги за доставка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация на автоматизирана линия за дозиране и опаковане, в съответствие с 
изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие.  
 

Предложените от нас услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в 
Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.  

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от _______________________, но не 
повече от срока указан в пояснителния документ, 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 
„ Кони Селект Фрухт” ООД 

Предложение на 
кандидата 

 

Забележка 

Предвидената за закупуване автоматизирана 
линия за дозиране и опаковане трябва да покрива 
следните минимални технически и 
функционални характеристики: 
- електронна система за изчисление на тегло 
- уред за поставяне на етикети  
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- автоматична поточна линия за поемане и 
отвеждане на продукта 
- автоматична опаковаща машина с минимален 
капацитет 36 опаковки на минута. 
 
Извън минималните технически и функционални 
характеристики според методиката за оценка ще 
бъдат оценени следните дипълнителни 
параметри: 
- наличие на електронна система за изчисление не 
само на теглото, но и на брой продукти 
- наличие уред за поставяне на етикети с 
възможност за свързване с компютър и 
компютърна редакция на етикетите 
 
Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо):  
Минимален срок на гаранцията (в месеци) – 12 
месеца 
Доставчикът трябва да предложи гаранционно и 
извънгаранционно обслужване включващо: 

- Срок на гаранцията (в месеци)  
- Време за реакция (в часове) 
- Експлоатационна поддръжка за 

следгаранционния период (в месеци) 
 

  

 
 

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). 

 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
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(име и фамилия) 
___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение № 1 

________________________________________________________________________________
_ 

(наименование на кандидата) 
 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  
На услугите от предмета  

на процедурата, подлежащи на изпълнение. 
 

 
 
№ 

 Оферта на Участника  
Описание 
на 
доставките/ 
услугите/ 
дейностите/ 
строителст-
вото 

Мярка 
 

К-во Тип Описан
ие 

Стандарт Про-
изво-
дител 

Страна 
на 
произход 

Забележка 

   
 
 

 
 
 

      

( предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата 
на предмета на процедурата) 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 
      ___________________________________________ 
       (длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение № 2  
_______________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 

График за изпълнение на предмета на процедурата 
 
№ Описание 

/Вид и № на 
стоките/услугите/етап  или 
дейност от строителството, 
които ще се извършват/ 

Начален срок* 
на започване на 
изпълнението 

Краен срок*за 
приключване на 
изпълнението  
 

Забележка 

     
     
     
     
(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на 
поръчката) 
 
*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване 
на договора 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 
      ___________________________________________ 
       (длъжност на представляващия участника) 
 
 


