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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  

„Р Консултинг” ЕООД  

(Бенефициент- наименование) 

гр. София, ул. „Хан Омуртаг“ № 50  
(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 и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и 

дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции:   

Обособена позиция 1:  

- Сървър за база данни – 1 брой;   

- Непрекъсваемо токозахранване (UPS) –1 брой;   

Обособена позиция 2:  

- Софтуерна платформа за oблачна инфраструктура – 1 брой.” по Обособена позиция .... 
 (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:  

 

“ Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и 

дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции:   

Обособена позиция 1:  

- Сървър за база данни – 1 брой;   

- Непрекъсваемо токозахранване (UPS) –1 брой;   

Обособена позиция 2:  

- Софтуерна платформа за oблачна инфраструктура – 1 брой.” по Обособена позиция .... 
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(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. 

(Минималният срок за доставка и въвеждане в експлоатация, който 

участниците в процедурата могат да оферират е 4 месеца.) 

 

 

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 

“Р Консултинг” 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: 

 

Сървър за база данни – 1 брой с 

еквивалентни или по-добри параметри от 

следните минимални технически и 

функционални характеристики: 

 Сървърно шаси: мин. 1бр.; 

 Процесор: мин. 6 cores, мин. 2.3Ghz, 

мин. 15MB cache, мин. 2бр.; 

 Памет: мин. 8GB, мин. 8бр.; 

 Твърд Диск: мин. 2TB, мин. 2бр.; 

 Твърд Диск: мин. SSD 240GB, мин. 2бр.; 

 Охладител: мин. 2бр. 

 

Непрекъсваемо токозахранване (UPS) – 1 
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брой с еквивалентни или по-добри 

параметри от следните минимални 

технически и функционални 

характеристики: 

 Мощност: 3000VA;  

 Капацитет: 2400W;  

 Работно напрежение: 220VAC / 230VAC 

/ 240VAC 
  

Обособена позиция 2: 

 

Софтуерна  платформа  за  oблачна  

инфраструктура  – 1 брой с еквивалентни 

или по-добри параметри от следните 

минимални технически и функционални 

характеристики: 

 Административен панел 

 Модул Регистрация 

 WEB базиран потребителски интерфейс 

 Интерфейсен модул за upload/download 

на финансови документи 

 Интерфейс за управление на достъпа до 

системата 

 Модул регистрация на контрагенти 

 Модул регистрация на контакти 

 Модул регистрация на оферти и 

договори 

 Модул за генериране на финансови 

документи – данъчни фактури 

 Модул операции по финансови 

документи 

 Модул за въвеждане и дизайн на 

шаблони на данъчни документи 

 Модул справки 

 Интерфейс за управление на достъпа до 

системата 

 Модул за регистриране на касови 

плащания 

 Модул за интеграция с фискални 

принтери 

 Модул за импорт на банкови плащания 

 Модул за регистрация на електронни 

плащания 

 Модул справки 

 Интерфейс за управление на достъпа до 

системата 

 Модул за управление на достъпа до 
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документи 

 Модул за автоматично / ръчно 

пренасочване на документи 

 Модул за upload  на документи 

 Интерфейс за управление на достъпа до 

системата 

 Модул индивидуален график 

 Модул назначения 

 Модул регионална структура 

 Модул  автоматично пренасочване на 

задачи 

 Модул справки 

 Интерфейс за управление на достъпа до 

системата 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

1. Гаранционен срок – (да се посочи в 

месеци) Максималният гаранционен срок, 

който участниците в процедурата могат да 

оферират е 60 месеца; 

2. Време за реакция при възникнал 

проблем – (да се посочи в минути) 

Минималното време за реакция при 

възникнал проблем, което участниците в 

процедурата могат да оферират е 10 

минути; 

3. Време за отстраняване на повреда 

на място – (да се посочи в часове) 

Минималното време за отстраняване на 

повреда на място, което участниците в 

процедурата могат да оферират е 1 час; 

4. Срок на извънгаранционен сервиз 

– (да се посочи в месеци).  

Максималният срок на извънгаранционен 

сервиз, който участниците в процедурата 

могат да оферират е 120 месеца. 

Извънгаранционният сервиз включва 

остраняване на повреди, дефекти или 

неизправности по активите предмет на 

доставка по този договор за сметка на 

Възложителя,  които да гарантират 

непрекъсваемост на тяхното използване 

при запазване на функционалните им 
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характеристики.  
Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Всички активи трябва да бъдат 

доставени с техническа документация на 

български език или, ако няма такава 

възможност, на английски език. 

Електронни версии са приемливи като 

допълнение, към хартиен носител.  

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Приложимо само за Обособена позиция 2 

Предоставяне на изходния код (сорс код)  

за Софтуерна  платформа  за  oблачна  

инфраструктура от страна на 

Изпълнителя на Възложителя.  

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Няма  

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Няма  

  

Други: Няма 
 

  

 

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     
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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 

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. 

 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

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

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

– Справка за оборота, който се отнася до съответната Обособена позиция от 

настоящата процедура, за която се кандидатства, за последните 3 години в 

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

си – Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по 

видове и икономически дейности (или еквивалент) като съставна част от 

годишния финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в 

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

си – копие заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“; 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват);  

– Документ удостоверяващ въведена в предприятието на кандидата 

сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 

или еквивалент - копие на валиден сертификат, заверен от кандидата с подпис, 

печат и текст „Вярно с оригинала”. 

– Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 

години,  в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, еднакви или сходни (близки по функционалност и приложение)  с 

предмета на поръчката с тези в Обособената позиция по настоящата процедура, 

за която се кандидатства, включително стойностите, датите и получателите, 

придружен от заверени копия на препоръки за добро изпълнение (референции) 

във връзка с всеки такъв договор. 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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, 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 - в случай, че кандидатът е обединение на физически и/или 

юридически лица, следва да се представи Договор за обединение или документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и да се 

предоставят документите по т. 1 и 2 за всяко лице от обединението. 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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