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Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, 

ал.1 от ЗУСЕСИФ 

 

 

ДО  

“Фарма Вет” ООД 

       гр.Шумен 

       ул.”Отец Паисий” № 40 

 

 

 

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 Система за стерилно производство на 

лекарства в течна форма:  

  1.Система за вода за инжекции, включваща апарат за обратна осмоза и дестилатор - 1 

брой;  

  2.Вакуумен хомогенизатор - 1 брой; 

  3.Двоен микрофилтър - 1 брой;  

  4.Съд за съхранение на чистата продукция - 1 брой; 

  5.Машина за миене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  6.Апарат за сушене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  7.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой;     

  8.Машина за поставяне на алуминиеви капачки с ламинарно покритие - 1 брой;     

  9.Двупроходен вакуумен автоклав - 1 брой;  

10.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета - 1 брой;  

11.Машина за поставяне на алуминиеви капачки - 1 брой.”     
 

 
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, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за стерилно производство на 

лекарства в течна форма:  
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  1.Система за вода за инжекции, включваща апарат за обратна осмоза и дестилатор - 1 

брой;  

  2.Вакуумен хомогенизатор - 1 брой; 

  3.Двоен микрофилтър - 1 брой;  

  4.Съд за съхранение на чистата продукция - 1 брой; 

  5.Машина за миене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  6.Апарат за сушене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  7.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой;     

  8.Машина за поставяне на алуминиеви капачки с ламинарно покритие - 1 брой;     

  9.Двупроходен вакуумен автоклав - 1 брой;  

10.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета - 1 брой;  

11.Машина за поставяне на алуминиеви капачки - 1 брой.”     
 

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 

„Фарма Вет” ООД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките: 

Система за стерилно производство на 

лекарства в течна форма:  

1.Система за вода за инжекции, 

включваща апарат за обратна осмоза и 

дестилатор - 1 брой: 

Капацитет 1000 л/час обратна осмоза 

Капацитет 500 л/час за дестилирана вода 

1000 литра съд пречистена вода след осмоза 
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2000 литра съд за дестилирана вода 

Осигурени точки за пробовземане 

 

2.Вакуумен хомогенизатор - 1 брой: 

Материал: неръждаема стомана 

Обем 1000 л, с кожух за 

охлаждане/затопляне 

Бъркалка с регулируеми обороти 

Визуализация на температурата, 

хомогенизатора и кожуха; 

Работно налягане 0,2-0,3 Mpa 

3.Двоен микрофилтър - 1 брой: 

Материал: неръждаема стомана 

Два филтъра с филтрираща мембрана с 

размер 0,45 и 0,22 микрона; с пневматична 

помпа 

Компресорен въздух 120 л/минута; 

0,6-0,8 MPa 

4.Съд за съхранение на чистата 

продукция - 1 брой: 

Материал: неръждаема стомана  

Обем 1000 лира 

5.Машина за миене на стъклени шишета 

с ламинарно покритие - 1 брой: 

Клас А 

Материал неръждаема стомана 

Големина на шишетата 50-250 мл. 

Тройно изплакване с вода 

Капацитет: от 40 до 80 шишета в минута 

Обдухване с чист въздух 

Директна връзка с апарат за сушене 

Контрол на скоростта на машината и 

налягане на водата 

Филтри за въздух и вода 

Крайно изплакване с вода за инжекции 

Спиране при ниско водно и въздушно 

налягане 

  6.Апарат за сушене на стъклени шишета 

с ламинарно покритие - 1 брой: 

Клас А 

Материал: неръждаема стомана  

Максимална температура 350 градуса по 

Целзий 

Контрол на температурата и скоростта 

Транспортна лента за връзка до машината 

за пълнене 

Трисекционен 

Входяща, стерилна и охлаждаща зона 

регистрация на работни температури 

Стерилизация при 320 градуса по Целзий за 

минимум 5 минути 



 

 

 

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0982-C01 „Инвестиции  в специализирано производство”. 

Документът 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 „Фарма Вет” ООД и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

  

4 

4 

7.Машина за пълнене и гумиране на 

стъклени шишета с ламинарно покритие 

- 1 брой: 

Клас А 

Материал: неръждаема стомана 

Големина на шишетата от 50 до 250 мл 

Скорост от 40 до 80 шишета в минута с 

възможност за впръскване на азот преди и 

след пълнене 

PLC контролер 

Реализиране на вливането чрез 

едновременно пълнещи 316L глави с 

възможност за стерилизация 

Влизането и излизането става чрез 

транспортна лента 

Контрол на скоростта на машината и 

количество на пълнене 

Гумирането е автоматично с натиск 

Датчик за бутилка 

Без бутилка да не може да се осъществи 

пълнене 

Точност на пълнене ±2% 

8.Машина за поставяне на алуминиеви 

капачки с ламинарно покритие - 1 брой: 

Клас А 

Материал: неръждаема стомана 

Големина на шишетата от 50 до 250 мл 

Скорост от 40 до 80 шишета в минута 

Влизане и излизане на шишетата да се 

осъществява чрез транспортна лента 

(кръгъл захващач) 

Капачките се поставят механично върху 

шишето, след което механично се 

притискат и затягат 

9.Двупроходен вакуумен автоклав - 1 

брой: 

Обем на камерата 600 литра 

Материал: неръждаема стомана 

Максимална температура 139 градуса по 

Целзий 

Работна температура 105-138 градуса по 

Целзий 

Втора врата за разтоварване в чистото 

помещение 

Работно налягане 0,22 MPa 

Вакуум: - 0,095 MPa 

С пулсов режим 

Монитор на температура и налягане 

Филтруване на подавания въздух 

Фаза за сушене 

Използва чиста пара (от дестилатора) 
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Кожух на камерата с възможност за 

подгряване или охлаждане 

10.Машина за пълнене и гумиране на 

стъклени шишета - 1 брой: 

Материал: неръждаема стомана 

Големина на шишетата от 5 до 20 мл 

Скорост – 30 шишета в минута 

PLC контролер 

Вливането се реализира чрез една пълнеща 

глава с възможност за стерилизация 

Влизането и излизането става чрез кръгъл 

захващач 

Контрол на количеството на пълнене 

Гумирането е автоматично с натиск 

Датчик за бутилка 

Без бутилка не може да се осъществи 

пълнене 

Точност на пълнене ±1%  

11.Машина за поставяне на алуминиеви 

капачки - 1 брой: 

Материал: неръждаема стомана 

Големина на шишетата от 5 до 20 мл 

Скорост от 40 до 80 шишета в минута 

Влизането и излизането на шишетата става 

чрез кръгъл захващач 

Капачките се поставят механично върху 

шишето след което механично се притискат 

и затягат     

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка – минимум 

12 месеца 

Време за реакция при повреда (в 

астрономически часове) не по-кратко от 2 

часа 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата:  

Инструкция за експлоатация, пълна 

техническа и гаранционна документация на 

български език и оригиналната такава, 

ако тя е на език, различен от българския. 

Същата включва: 

- Подробни инструкции за ползване, 

поддръжка и експлоатация; 

- Документи, свързани с 

гаранционната поддръжка. 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти. 
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Изпънителят прехвърля правата на 

собствеността върху закупеното оборудване 

изцяло на Възложителя. 
 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Обучението на персонала за работа с 

машините/оборудването е за сметка на 

Изпълнителя. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента.  

Осигуряване на място и условия за монтаж, 

настройка и тестване на машините 

  

Други: Неприложимо 
 

  

 

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 Система за стерилно производство 

на лекарства в течна форма: 

   

1.Система за вода за инжекции, 

включваща апарат за обратна 

осмоза и дестилатор  

1 бр.   

2.Вакуумен хомогенизатор 1 бр.   

3.Двоен микрофилтър 1 бр.   

4.Съд за съхранение на чистата 

продукция 

1 бр.   

5.Машина за миене на стъклени 

шишета с ламинарно покритие 

1 бр.   

6.Апарат за сушене на стъклени 

шишета с ламинарно покритие 

1 бр.   

7.Машина за пълнене и гумиране на 

стъклени шишета с ламинарно 

покритие 

1 бр.   

 

8.Машина за поставяне на 

алуминиеви капачки с ламинарно 

покритие 

1 бр.   
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9.Двупроходен вакуумен автоклав 1 бр.   

10.Машина за пълнене и гумиране 

на стъклени шишета 

1 бр.   

11.Машина за поставяне на 

алуминиеви капачки  

1 бр.   

 

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 

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

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  

цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата. 

 

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. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние/ Договор за 

обединение или документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се 

посочва представляващият – при обединение на физически и/или юридически лица; 

2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние: неприложимо 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация: неприложимо; 

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, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

7. Документ за закупена документация за участие: неприложимо; 

8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие: неприложимо 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 


