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ДО  
Дентален център Медикъл Дент Консулт ЕООД 
гр. София, бул. Джеймс Баучер 114, офис 5 

 

 

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 на ДМА: 

Обособена позиция 1 

 Комбиниран рентгенов апарат за панорамни, цефалографски и 3D                                         

изследвания – 1бр.  

Обособена позиция 2  

 Скенер за устната кухина – 1бр. 

 Лабораторен скенер – 1бр.  

 Режеща машина за порцелан и металокерамика – 1бр. 

 Режеща машина за цирконий – 1бр. 

 Пещ за печене на цирконий – 1 бр.  

 Пещ за печене на порцелан и металокерамика – 1бр. 

 Управляващо устройство за пещите – 1бр. 

 Подгряваща пещ – 1бр.  

 Фрезапарат – 1бр.” 
 

 

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:  

 

Обособена позиция 2  

 Скенер за устната кухина – 1бр. 

 Лабораторен скенер – 1бр.  

 Режеща машина за порцелан и металокерамика – 1бр. 

 Режеща машина за цирконий – 1бр. 
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 Пещ за печене на цирконий – 1 бр.  

 Пещ за печене на порцелан и металокерамика – 1бр. 

 Управляващо устройство за пещите – 1бр. 

 Подгряваща пещ – 1бр.  

 Фрезапарат – 1бр.” 

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, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 4/четири/ месеца от 

крайния срок за подаване на офертите.  
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

Дентален Център Медикъл Дент Консулт 

ЕООД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките: 

1. Интраорален скенер 

- Интегрирана  интраорална HD камера 

за бързо и лесно 3D определяне на цвета 

- широк спектър от показания 

-Гъвкава хардуерна конфигурация 

- Функция определяне на цвета 

- Индикации: коронки 

 

2. Лабораторен 3D скенер 

- две камери  х 5 МГпиксела 

- BlueLed технология за осветяване 

- сканиране на гипсов модел 

- скорост на сканиране  

 25 сек. за единични пънчета  

 55 сек. цяла подкова 

-  точност  ± 7-8 микрона 

 

3. Режеща машина за порцелан и 

металокерамика 
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- водно охлаждане 

- точност на рязане ±0.003 мм. 

- въртящ ъгъл на осите от +216 до -12 

- възможност за 3 блокчета 

- 4 –ри работни оси 

- автоматична смяна на фрезите  

- работна станция 8 бр. фрези 

- композитни блокчета 

 

4. Режеща машина за цирконий 

- сухо рязане 

- ротация на осите ± 35º 

- точност на рязане ±0.003мм. 

- пет работни оси 

- автоматична смяна на фрезите 

- работна станция с 16 бр. фрези 

- аспирационна система 

- стартиращ сет 30бр. фрези 

 

5. Пещ за печене на цирконий 
 

- 3 свободно избираеми режима на 

синтероване 

 Конвенционален 

 Високоскоростен 

 Дефиниран от потребителя 

- щадящо синтероване – чрез 

контролирано охлаждане до 400º при 

всеки режим 

 

6. Пещ за печене на порцелан и 

металокерамика 

 

- точност на зададена температура ±1 

- кварцов нагревател 

- автоматична калибровка на 

температурата преди всеки старт на 

програмата 

- оптически индикатор за режим на 

експлоатация 

- пневматично устройство за пресоване 

 

7. Управляващо устройство за пещите 

- комбинирано устройство за управление 

функциите и на двете пещи 

- 500 свободно настройвани програми 

- USB връзка със софтуер 

- контролни защитни функции 

- Fotoviwer – 1GB 

 

8. Подгревателна пещ 
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цифров дисплей 

- термодатчик за регулиране на 

температурата 

- максимална температура 1100º 

- четири програмируеми  нива на 

задържане на всяка програма 

- програмируема скорост на покачване на 

температурата 1-9º С/мин. 

- наличие на бърза програма 

- вентилационна система 

 

9. Фрезапарат 

 

-обработка на цирконий 

- безстепенно регулиране на оборотите 

до 50.000U/min.; при движение обратно 

на часовниковата стрелка до 30.000 

U/min 

- дигитално настройване на оборотите 

- магнитно застопоряване на 

фрезоващото рамо и на масичката за 

моделите 

- безчетков фрезоващ щпиндел с водач 

ринг 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

- Гаранционен срок на поддръжка /в 

месеци/; 

* Предложен гаранционен срок за период по-кратък от 12 

месеца и по-дълъг от 60 месеца ще се смята за нереалистичен. 

Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да 

отстрани появили се неизправности и 

повреди, включени в гаранцията. При 

невъзможност за отстраняване на 

неизправността в рамките на 10 работни 

дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да 

осигури оборотен актив, за периода на 

ремонта. 
 
 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

1.Ръководство/Инструкция за 

експлоатация /работа на български или 

английски език  
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2. Паспорт/техническа спецификация   

3. Гаранционна карта 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Не приложимо 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Обучението на персонала 

Обучение за работа с оборудването на 

предложени от Възложителя 

служители следва да бъде за сметка на 

Изпълнителя. 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Не приложимо 
 

  

Други: Доставените стоки да са нови и 

неизползвани без дефекти в следствие на 

дизайна, вложените материали или 

изработката.  

  

 

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     

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) 

 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност2014-2020“, 

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

документа се носи от Денатален център Медикъл Дент Консулт ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган 

 

 

6 

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 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 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; 

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 - Копия от  Отчет за 

приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. 

(заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”).; 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация: 

4.1. Декларация свободен текст за наличие на разрешение за търговия с медицински 

изделия; 

4.2. Списък на изпълнени договори за доставка, за последните три години, преди 

датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си (съдържащ име на клиент, вид на доставеното 

оборудване и период на изпълнение); 

4.3. Копие с подпис печат и израза „Вярно с оригинал“ на референции за изпълнените 

договори  по т.4.2.; 

4.4. Заверено копие с подпис печат и израза „Вярно с оригинал“ на сертификат/лиценз 

или еквивалент на поне един експерт за инсталиране, обучение за работа и поддръжка 

на дентална техника. 

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) 
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