
 

                               

 

 

ДО  

Джоди-1 ЕООД 
 (Бенефициент- наименование) 

Гр. Сливен, бул. Тракия 59 
Адрес на бенефициента) 

 

 

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, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по 

обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Гладачно оборудване  

Обособена позиция 2: Шевно оборудване” 
(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:  

 

“__________________________________________________________________________” 
(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). 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

Джоди-1 ЕООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

Обособена позиция 1: Гладачно 

оборудване: 
 

1) Машина за разглаждане на подгъв 

на панталони - 1 брой  
 

Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 0,15 kW 

- Разход на с.н. пара – 7,1 кг/ час 

- Производителност – 800 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Наличие на водач на укрепващата лента с 

устройство за изборен опън; 

- Възможност за промяна на налягането на 

опън; 

- Наличие на устройство за притискане на 

пачка – детайли; 

- Наличие на система за управление на 

енергията при пресите за гладене 

 

2) Машина за гладене в областта на 

ханша при панталона - 2 броя  

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 0,15 kW 

- Разход на с.н. пара – 8,5 кг/ час 

- Производителност – 400 бр./ден 
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Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Наличие на ножично затваряне; 

- Възможност за ръчен и автоматичен 

(гладене с програма)  режим на работа; 

- Наличие на устройство за програмиране с 

меню на български език; 

- Наличие на щипка и механизъм за опъване 

на колана; 

- Наличие на устройство за окачване на 

панталона; 

- Наличие на система за управление на 

енергията при пресите за гладене 

 

3) Машина за подлепяне на 

детайлите на панталоните - 1 брой  
 

Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 30.5 kW 

- Производителност – 600 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Наличие на работна ширина 1400мм; 

- Наличие на регулируема система за натиск 

от 0,1 – 6,0 bar; 

- Възможност за измерване на 

температурата директно върху 

повърхността на лентата; 

- Възможност за безконтактно управление 

на лентата; 

- Възможност за самостоятелно регулиране 

на горната и долната нагряваща зона, което 

позволява отделно задаване на температура 

за основния и подлепващ материал с обща 

дължина 1000мм.  

- Наличие на отделна подаваща лента с 

дължина 1400мм; 

- Наличие на станция за активно охлаждане; 

- Наличие на почистващо приспособление 

за долната лента. 

 

4) Машина за гладене на странични 

шевове на крачола на панталона - 

2 броя  
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Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 0,02 kW 

- Разход на с.н. пара – 10,0 кг/ час 

- Производителност – 400 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Възможност за разглаждане на шевовете в 

посока от подгъва към колана; 

- Наличие на парна ютия с тефлонова 

подложка; 

- Наличие на кукичка за обръщане на 

крачола; 

- Възможност за промяна на височината – 

хидравлично; 

- Възможност за подгряване на формата по 

избор чрез пара или кондензат. 

 

 

5) Машина за крайно гладене 

крачолите на панталона - 1 брой  

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 0,4 kW 

- Разход на с.н. пара – 22,70 кг/ час 

- Производителност – 600 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Наличие на вертикално затваряне с 

равномерно разпределение на натиска по 

цялата гладачна повърхност; 

- Наличие на програмируемо налягане за 

опъна по отделно за стреч-устройствата при 

горната и долните форми; 

- Наличие на устройство за програмиране – 

с меню на български език; 

- Наличие на стреч-рамка върху подвижни 

рамена с функция за придържане в свалено 

положение; 

- Наличие на система за управление на 

енергията при пресите за гладене. 
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6) Машина за крайно гладене на 

панталона - 5 броя: 

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 3,0 kW 

- Разход на с.н. пара – 2,5 кг/ час 

- Производителност – 250 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Наличие на правоъгълна гладачна 

повърхност с размери 130 x 65 см; 

- Наличие на отвеждащ комин, поставка и 

мачта за ютия; 

- Възможност за загряване на гладачната 

повърхност; 

- Възможност за регулиране силата на 

вакуума; 

- Наличие на електропарна ютия с 

тефлонова подложка; 

-Наличие на лифтер  

- Наличие на осветление за монтаж към 

лифтер 

- Наличие на комплект подвижно 

рамо/форма ръкав средна с калъф; 

- Наличие на комплект подвижно 

рамо/овална форма с калъф 

 

7) Машина за крайно гладене на пола 

- 10 броя   

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 3,0 kW 

- Разход на с.н. пара – 2,5 кг/ час 

- Производителност – 250 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

- Наличие на гладачна повърхност 110x32 

см., заострена от лявата страна; 

- Възможност за загряване на гладачната 

повърхност; 

- Възможност за регулиране силата на 
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вакуум/издухване 

- Наличие на електропарна ютия с 

тефлонова подложка; 

  - Наличие на лифтер; 

  - Наличие на осветление за монтаж към 

лифтер 

- Наличие на кондензатор с възможност за 

включване към централна система за 

конденз; 

- Наличие на комплект подвижно 

рамо/форма ръкав средна с калъф 

 

8) Комбинирана маса за крайно 

гладене на дънки - 3 броя  

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 0,75 kW 

- Разход на с.н. пара – 18,0 кг/ час 

- Производителност – 800 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Наличие на опъващо устройство на колана 

тип „Body” – странично и назад, съгласно 

естествената форма на човешкото тяло (за 

дължина на колана в интервала от 49 до 143 

см или 19 до 56 инча); 

- Наличие на допълнителни пневматични 

странични притискачи за колана; 

- Наличие на парна система с последващо 

подгряване на парата; 

- Наличие на пакет за финиширане на къси 

панталони; 

- Наличие на абсолютно прецизно работещ 

стреч контрол, вкл. ре-стреч функция за 

дължината на крачола, ограничител за 

колана и функция „опъване до размер“; 

- Наличие на контрол панел с графичен 

дисплей за лесно регулиране на времето за 

пара и въздух, както и качеството на 

въздуха; 

- Възможност за въвеждане и запаметяване 

на до 10 програми и заключване на 

бутоните, защита с парола и брояч на 

изделията 

 

Обособена позиция 2: Шевно оборудване 
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1) Машина за оверлочно обшиване 

ръба на панталоните 1 тип - 1 брой  

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 1,5 kW 

- Производителност – 1350 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Наличие на 2 шевни глави; 

- Възможност за работа с и без хастар, и за 

еластични материи; 

- Възможност за управление чрез 

самостоятелни стъпкови мотори за 

диференциалния горен и долен транспорт за 

задаване на необходимия набор на 

подплатата, подходящо за еластични 

материали;  

- Наличие на микропроцесорно управление 

с възможност за програмиране, с LCD-

екран и графично изображение на модела; 

- Възможност за промяна на височината на 

водача на ръба; 

- Възможност за автоматично водене на 

ръба, регулирано с помощта на стъпков 

мотор; 

- Наличие на маса за поставяне на 

изделието; 

- Наличие на станция за подлепване. 

 

2) Машина за оверлочно обшиване 

ръба на панталоните 2 тип - 2 броя 

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 0,9 kW 

- Производителност – 700 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Възможност за работа без хастар; 

- Наличие на дву-или триконечен оверлог; 

- Възможност за автоматично разпознаване 

началото и края на шева с фотоклетка; 
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- Наличие на водач по контура с настройка 

на проходимостта. 

 

3) Машина за почистване на 

седалищен шев - 1 брой  

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 1,0 kW 

- Производителност – 1600 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Наличие на шевна глава триконечен 

оверлог; 

- Наличие на фотоклетка за началото и края 

на шева; 

- Наличие на свободно програмируемо 

микропроцесорно управление; 

- Наличие на водач за контура, регулируем 

във височина. 

 

4) Машина за пришиване на парче на 

шлица - 1 брой  

 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 1,0 kW 

- Производителност – 1000 бр./ден 

 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

 

- Възможност за пришиване на парчето на 

шлица прегънато върху лявата предна част 

на панталона, пришиване на дясното парче 

на шлица към предницата на панталона; 

- Наличие на метод на работа с 

предварително отрязани до необходимата 

дължина ципове; 

- Наличие на шевна глава едноиглова права 

машина; 

- Наличие на пневматично рязане на 

конеца; 

- Наличие на микропроцесорно управление 

с графичен дисплей; 
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- Наличие на станция за сгъване и залагане; 

- Възможност за автоматично прорязване на 

панталона и парчето на шлица; 

- Наличие на лазерна маркираща светлина; 

- Наличие на вакуум помпа; 

- Наличие на пневматична щипка за пачка 

детайли. 

 

5) Машина за затваряне на 

странични и вътрешни шевове - 2 

броя  
 
Минимално изискуеми технически 

характеристики (основание за допустимост 

на офертата):  

 

- Инсталирана ел. мощност – 1,0 kW 

- Производителност – 450 бр./ден 
 

Допълнителни технически изисквания, 

които подлежат на оценка:  

- Възможност за регулиране на 

диференциалния транспорт със стъпкови 

мотори; 

- Наличие на петконечна машина; 

- Наличие на микропроцесорно управление; 

- Наличие на управление чрез фотоклетка; 

- Наличие на апарат за водене на ръба с 

възможност за напречно и надлъжно 

придвижване спрямо шевната глава. 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Минимум 12 месеца гаранционна 

поддръжка. 

Максимум 60 месеца гаранционна 

поддръжка. 

 

*Изискванията за гаранционна поддръжка 

следва да бъдат представени в месеци. 

 

Минимум 1 година извънгаранционна 

поддръжка. 

Максимум 10 години извънгаранционна 

поддръжка. 

 

*Изискванията за извънгаранционна 

поддръжка следва да бъдат представени в 

години. 
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Минимум 4 часа време за реакция при 

авария в рамките на гаранционния период с 

посещение на място от техническо лице. 

Максимум 48 часа време за реакция при 

авария в рамките на гаранционния период с 

посещение на място от техническо лице. 

 

*Изискванията за време за отстраняване 

на възникнал проблем следва да бъдат 

представени в часове. 
 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

Да бъдат предоставени ръководство за 

експлоатация/ паспорт/ лиценз, 

техническа спецификация на български 

език, гаранционна карта. 
 

  

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 : 

Предоставяне на безплатно обучение на 

служители на „Джоди-1“ ЕООД за работа 

с оборудването. 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Не е приложимо 

 
 

  

Други: Не е приложимо 

 
 

  

 

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/ К-во /бр./ Единична цена 

в лева 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 
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дейностите/ строителството 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

попълва при извършване 
на периодични доставки) 

1     

2     

3     

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). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се) 

 

 

За Обособена позиция 1: Гладачно оборудване 

- 15 % авансово плащане при сключване на договор за доставка и представяне на 

фактура от доставчика за съответната стойност;  

- 50 % междинно плащане след доставката на оборудването в базата на „Джоди-1“ 

ЕООД и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност; 

- 35 % балансово плащане след инсталацията на оборудването и провеждане на 

обучение за работа с оборудването, след съставяне на приемно-предавателен протокол по 

образец на Възложителя и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност.  

 

 

За Обособена позиция 2: Шевно оборудване 

- 15 % авансово плащане при сключване на договор за доставка и представяне на 

фактура от доставчика за съответната стойност;  

- 50 % междинно плащане след доставката на оборудването в базата на „Джоди-1“ 

ЕООД и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност; 

- 35 % балансово плащане след инсталацията на оборудването и провеждане на 

обучение за работа с оборудването, след съставяне на приемно-предавателен протокол по 

образец на Възложителя и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност.  

 

 

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. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г.; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); 

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 с 

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) 

 

 

 


