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ДО  
     

«КРЕМЪК» ЕООД 

УЛ. «НОВОЗАГОРСКО ШОСЕ» № 6 

ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000  
 

 

 

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 оборудване и на специализиран софтуер, тип "виртуална хост машина" за 

Мониторинг център на „Кремък“ ЕООД“, включени в 2 (две) обособени позиции, както 

следва (обособените позиции, за които не се кандидатства, следва да се изтрият):  

Обособена позиция №1: „Доставка на оборудване за Мониторинг център“ в т.ч.: 

1.1. Сървъри за визуализация - 4 бр.  

1.2. Сторидж - 2 бр.  

1.3. Комутатори - 4 бр.  

1.4. Непрекъсваем токозахранващ източник (ТЗИ) - 4 бр.  

1.5. Сървърни шкафове - 2 бр.  

1.6. Рутери - 2 бр.  

Обособена позиция №2: „Доставка на специализиран софтуер, тип "виртуална хост машина 

за Мониторинг център“, в т.ч.: 

2.1. Софтуер за виртуализация - 8 бр.  

2.2. Софтуер за управление на виртуализацията - 2 бр.  

2.3. Софтуер за архивиране и репликация - 8 бр.  

2.4. Операционна система за виртуални машини - 100 бр.  

2.5. Програмен продукт - отдалечен работен плот - 25 бр.  

 

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:  
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„Доставка на оборудване и на специализиран софтуер, тип "виртуална хост машина" за 

Мониторинг център на „Кремък“ ЕООД“, по обособени позиции 

……………………………………………………………………. (посочват се обособените 

позиции, за които се кандидатства).  

 

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 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________  

(посочва се срок, не по-кратък от определения в публичната покана - 4 месеца от крайния 

срок за получаване на оферти). 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното:  

 

Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за Мониторинг център“ 

 

Изисквания и условия на 

„Кремък“ ЕООД 
 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

1) Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките:   

 

А. Предмет на доставката:  

1.1. Сървър за визуализация - 4 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики:  

 Процесор - 2x (10 core, 2.4 GHz, 25MB);  

 Памет, GB - 64GB (4x16GB Registered 

DIMMs, 2400 MHz), x4 PC4-2400;  

 Памет, слотове - 24 DIMM slots 

 Мрежа – 1 Gb, с 4 порта, Embedded 1Gb 

Ethernet 4-port 331i Adapter;  

 Разширителен порт - 3 PCIe slots  

 Връзка сървър – сторидж - 8Gb Dual 

Channel PCIe to Fibre Channel Host Bus 
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Adapter;  

 Порт за отдалечено управление;  

 Форм-фактор (размер на позициите, 

които заема устройството в Сървърния 

шкаф - 2U Rack означава 2 позиции в 

шкафа. 

1.2. Сторидж – 2 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики:  

 Капацитет, TB - Up to 48 TB (398 TB w/ 

expansion);  

 Брой твърди дискове -  24 броя твърди 

дискове с интерфейси SFF SAS/MDL 

SAS/SSD или еквивалентно:  

- 18 бр. с обем 300GB 6G SAS – тип на 

интерфейс (или еквивалентно), скорост на 

въртене  - 10 000 оборота в минута SFF(2.5-

inch) Dual Port Ent;  

- 6 бр. с обем 1TB 6G  SAS – тип на 

интерфейс (или еквивалентно), скорост на 

въртене – 7 200 оборота в минута SFF (2.5-

inch) Dual Port Midline;  

 Контролер за съхранение на данни – 

тип SAN 2 x;  

 Интерфейс на хоста - 8Gb  Fibre 

Channel, 4 Ports per controller – с четири 

порта;  

 Форм-фактор ( размер на позициите, 

които заема устройството в Сървърния 

шкаф - 2U Rack означава 2 позиции в 

шкафа).  

1.3. Комутатор – 4 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики:  

 Основни портове – 24 бр. 

10/100/1000Base-T = 1Gb;  

 Uplink – свързващи портове – 4 бр. 

10GE SFP 

 Управление – Дистанционно 

конфигуриране и управление, 

Оторизация на командите, Кодирано уеб 

меню, SNMP – Основен мрежови 

протокол за управление във версии 1,  2c 

и 3, Дистанционен мониторинг, 

Протокол за управление на 
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разпределението на натоварването, 

Протокол за управление на приоритета 

на връзките нивата - Link Layer 

Discovery Protocol (LLDP), Протокол за 

откриване на крайни устройства.  

 Рутиране – ниво 3, Routing - Layer 3 RIP 

 Памет – Флаш памет Flash Memory: 512 

MB; RAM памет: 1 GB SDRAM 

 Капацитет за 

маршрутизиране/превключване, Gbps 

- 128 Gbps 

 Пропускателна способност, Mpps - 96 

Mpps – million packets per second/ 

милиони акети в секунда.  

 MAC адреси - 16000 MAC address table 

size – 16 000 адреса размер на таблицата.  

 VLAN (брой, стандарти) – Поддържа 

стандарт IEEE 802.1Q с 4,094 

едновременни VLAN IDs или 

еквивалентно;  

 QoS -  Quality of Service (съкр. QoS, 

качество на услугата) е набор от 

различни правила и технологии в 

мрежата, позволяващи да се гарантира 

качеството. Поддържа: strict priority (SP) 

queuing, weighted round robin (WRR), and 

SP+WRR; Traffic policing 

 Възможност за работа с  IPv6 

 Сигурност – защитен сървър; 

 

1.4. Непрекъсваем токозахранващ 

източник (ТЗИ) – 4 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики:  

 Вх.напрежение, V - 230V ; 50/60 Hz +/- 5 

Hz (auto sensing) 

 Изх. мощност, VA – 2700 Watts / 3000 

VA 

 Брой изводи – 12 

 Тип изводи - (8) IEC 320 C13; 2) IEC 320 

C19 или еквивалентно;  

 Технология - On-Line - Онлайн режим 

на работа, при който изправителния 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

„Този документ 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 „Кремък“ ЕООД и 

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

  

  

5 

5 

блок непрекъснато зарежда 

акумулаторните батерии, а инвертора от 

под-заряда на батериите захранва 

включените устройства. 

 Управление -  APC UPS Network 

Management Card 2 или еквивалентно; 

Разрешителни контролери за мрежова 

свързаност и контрол на средата 

(температура, влажност, присъствие на 

вода). 

1.5. Сървърен шкаф – 2 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики:  

 Размери -  42U, 600х2000х1000 мм  

 Предна прозрачна врата с дръжка и 

секретен патрон;  

 Задна двукрила врата с дръжка и 

секретен патрон;  

 Обща товароносимост на предни и 

задни 19“ профили 1500 кг.  

 Вентилаторен покрив за TS IT с 2 

вентилатора и термостат;  

 KVM превключвател (Keyboard, Mouse, 

Monitor - клавиатура, мишка, монитор) -  

8 бр. порта --Port PS/2-USB KVM over IP 

Switch;  

 Превключвател на захранване за 

монтиране в шкаф – 230 V, 32 A, време 

за превключване – 1 ns;   

1.6. Рутер – 2 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики:  

 Network Security ( Мрежова сигурност)  

- Firewall (защитна стена) 

- Intrusion Prevention System 

(система за превенция на 

атаките) 

- Web Application Firewall 

(защитна среда за уеб базирани 

приложения) 

 Content Security (Интегрирана 

сигурност) - Anti-Virus/Anti-Spyware 

(Антивирусна и антиспайуеър защита)  

- Anti-Spam (Inbound/Outbound) ( 
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Антиспам защита за входящ и 

изходящ трафик) 

- HTTPS/SSL Content Security 

(Защита на криптираните 

връзки);  

 System Performance – 

Производителност:  

 Firewall Throughput (UDP) (Mbps)  - 

6,500 – мегабайти преминали през 

защитната среда в секунда – протокол 

UDP; 

 Firewall Throughput (TCP) (Mbps)  -4,000 

-  мегабайти преминали през защитната 

среда в секунда – протокол TCP; 

 New sessions/second -  45,000 – нови 

сесии за секунда; 

 Concurrent sessions - 1,000,000 – 

продължаващи сесии;  

2) Изисквания към гаранционната и 

следгаранционната поддръжка:  

1. Минимален гаранционен срок: 12 

(дванадесет) месеца.  

2. Максимално време за реакция при 

възникнала повреда в оборудването в 

рамките на гаранционния срок: 24 

(двадесет и четири) часа.   

Забележка: С оглед гарантиране на 

реалистичност на офертите, най-краткото 

време за реакция при възникнала повреда в 

оборудването в рамките на гаранционния 

срок, което ще бъде взето предвид за целите 

на оценката е 1 (един) час. В случай че 

кандидат в процедурата предложи време за 

реакция под 1 (един) час, то неговата 

оферта няма да бъде оценявана и ще бъде 

отстранена от участие в процедурата.  

 

3. Максимално време за отстраняване на 

възникнала повреда в оборудването в 

рамките на гаранционния срок: 10 

(десет) работни дни. 

Забележка: С оглед гарантиране на 

реалистичност на офертите, най-краткото 

време за отстраняване на възникнала 

повреда в рамките на гаранционния срок, 
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което ще бъде взето предвид за целите на 

оценката е 1 (един) работен ден. В случай 

че кандидат в процедурата предложи време 

за отстраняване на възникнала повреда под 

1 (един) работен ден, то неговата оферта 

няма да бъде оценявана и ще бъде 

отстранена от участие в процедурата. 

 

Б. Срок на доставка 

Максимален срок за доставка: до 20 

календарни дни от получаването от доставчика 

на поканата за доставка от Възложителя 

(забележка: доставката се извършва въз 

основа на изрична покана за доставка, 

отправена до доставчика от Възложителя).  

 

Забележка: С оглед гарантиране на 

реалистичност на офертите, минималният 

срок на доставка (от получаване на покана 

за доставка), който ще бъде взет предвид за 

целите на оценката е 1 (един) ден. В случай 

че кандидат в процедурата предложи срок 

на доставка под 1 (един) ден, то неговата 

оферта няма да бъде оценявана и ще бъде 

отстранена от участие в процедурата. 

 

3) Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата:  

Доставката се придружава от гаранционна 

карта с изчерпателно описание на 

техническите параметри и 

идентификационни номера, марка, модел и 

т.н. на всеки артикул, инструкции за 

употреба и декларации за съответствие, 

издадени от производителя.  

  

4) Изисквания към правата на 

собственост и правата на ползване на 

интелектуални продукти:  

Неприложимо 

  

5) Изисквания за обучение на персонала 

на бенефициента за експлоатация:  

Неприложимо  

  

6) Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента:   

 Неприложимо  

  

7) Други:  

 

Специфични изисквания към 

изпълнението: 
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1. Изпълнението на доставката включва 

доставката, монтажа, инсталирането, 

тестването и въвеждането в 

експлоатация на оферираното 

оборудване. 

2. Оферираното оборудване задължително 

трябва да бъде ново и оригинално и да 

съответства на съответните модели, 

произведени от производителя на 

съответната марка. Оферирането на 

рециклирани, съвместими или други 

продукти, различни от оригиналните, не 

е допустимо. 

3. Изпълнителят се задължава да достави 

оферираното оборудване пакетирано и 

етикетирано в оригиналните си 

фабрични опаковки, които да са здрави 

и да съдържат информация за вида на 

доставеното оборудване и производител.  

4. Изпълнението на доставката трябва да 

бъде в съответствие с изискванията на 

действащата нормативна уредба относно 

изискванията за радиосмущения, 

екологичност и електробезопасност.  

5. Изпълнителят се задължава да изпълни 

поръчката чрез технически съоръжения, 

гарантиращи качественото й 

изпълнение, като оборудването следва 

да се съхранява и транспортира в бази и 

транспорт, отговарящи на нормативните 

изисквания. 

6. Изпълнителят осигурява за своя сметка 

товаро–разтоварните дейности и 

транспорта по доставката на 

оборудването до мястото на изпълнение 

на поръчката в гр. Стара Загора.  

7. Захранването на оферираното 

оборудване трябва да бъде 220-240 V 

AC, 50Hz, европейски стандарт кабели и 

конектори.  

8. Изпълнителят се задължава да осигури 

интегрирано управление на мрежовата 

свързаност и структурата за пренос на 

данни в частта сървър – сторидж, като 

представи документ от производителя, 

доказващ съвместимост на 

предложените FC HBA със сториджа и 

поддръжка на Direct Connect и Boot.  

9. Изпълнителят осигурява сервизно 

обслужване на оборудването в 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

„Този документ 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 „Кремък“ ЕООД и 

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

  

  

9 

9 

оторизиран сервиз, в рамките на 

гаранционния срок. Гаранционното 

обслужване на оборудването включва 

разходи за труд и резервни части.  

10. Специфични изисквания по отношение 

на монтажа на оборудването:  

 Изпълнителят се задължава да 

осъществи физически монтаж на 

доставените сървърни шкафове (2 

бр.) в сървърното помещение на 

Възложителя, като в последствие 

осъществи и физически монтаж и 

окабеляване на оборудването в двата 

сървърни шкафа, с цел осигуряване 

на функционалността.  

 Изпълнителят следва да предостави 

схема на монтаж на оборудването, 

съобразена с най-добрите практики 

при подобни решения. Възложителят 

се задължава да осигури 

необходимото мрежово и силово 

окабеляване на помещенията, в 

които ще се инсталира оборудването, 

до сървърните шкафове. В своето 

предложение, избраният изпълнител 

се очаква да е планирал всички 

необходими кабели и крепежни 

елементи за извършване на 

необходимите дейности.  

 Изпълнителят се задължава да 

поднови firmware на инсталираните в 

сървърните шкафове устройства към 

актуалните в момента на 

инсталацията версии.  

 Изпълнителят се задължава да 

настрои мрежовите комутатори за 

връзка със сървърите. Структурната 

кабелна система в работните 

помещения на Възложителя и 

налична.  

 Изпълнителят следва да осъществи 

функционални тестове за 

работоспособност на инсталираното 

оборудване.  

 

Обособена позиция № 2: „Доставка на специализиран софтуер, тип "виртуална хост 

машина за Мониторинг център“  

 

Изисквания и условия на Предложение на кандидата Забележка 
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„Кремък“ ЕООД 
 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

1) Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките:   

 

А. Предмет на доставката:  
Специализираният софтуер тип „виртуална 

хост машина“ включва в комплектацията си 

следните видове и бройки софтуери:  

 

2.1. Софтуер за виртуализация - 8 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики: 

(VMware vSphere 6 Standard for 1 processor – 

стандарт за 1 процесор или еквивалентно) 

- Предоставя възможност наличната 

хардуерна производителност да е достъпна 

за активните виртуални машини.  Броят на 

софтуерите  е равен на броя на процесорите. 

 

2.2. Софтуер за управление на 

виртуализацията - 2 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики: 

(VMware vCenter Server 6 Standard for 

vSphere 6 (Per Instance) или еквивалентно)  

- Централизира стартирането, 

преместването и спирането на виртуалните 

машини. 

 

2.3. Софтуер за архивиране и репликация 

- 8 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики: 

(Veeam Backup & Replication Standard for 

VMware или еквивалентно)  

- Дава възможност за архивиране на 

виртуалните машини и трябва да бъде равен 

на броя на софтуерите за виртуализация.   

 

2.4. Операционна система за виртуални 

машини - 100 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики: 

(Windows Server Standard Core 2016 

SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (дава 

възможност за даунгрейд към Windows 

Server Standard 2012R2) или 

еквивалентно  

- Предназначение - Специализиран софтуер, 
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управляващ и координиращ ресурсите на 

хардуера и софтуера, даващ платформа за 

едновременна работа на всички обособени 

услуги за работата на системата за 

непрекъснат мониторинг и контрол на 

съоръжения и устройства за измерване на 

величини.  

 

2.5. Програмен продукт - отдалечен 

работен плот - 25 бр.  

Комплектация и минимални технически и 

функционални характеристики: 

(Windows Remote Desktop Server CAL 

2016 (дава възможност за връзка и към 

Windows Server Standard 2012) или 

еквивалентно 
- Дава възможност за изграждане на 

отдалечените сесии с графична 

визуализация, за връзка със 

специализирания софтуер. Техният брой  

трябва да е равен на максималния брой 

едновременно работещи крайни устройства. 

 

Б. Срок на доставката 

Максимален срок за доставка: до 10 

календарни дни от получаването от 

доставчика на поканата за доставка от 

Възложителя (забележка: доставката се 

извършва въз основа на изрична покана за 

доставка, отправена до доставчика от 

Възложителя) 

 

Забележка: С оглед гарантиране на 

реалистичност на офертите, минималният 

срок на доставка (от получаване на покана 

за доставка), който ще бъде взет предвид за 

целите на оценката е 1 (един) ден. В случай 

че кандидат в процедурата предложи срок 

на доставка под 1 (един) ден, то неговата 

оферта няма да бъде оценявана и ще бъде 

отстранена от участие в процедурата. 

 

2) Изисквания към гаранционната и 

следгаранционната поддръжка:  

Неприложимо 

 

 

  

3) Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата: 
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Неприложимо 
 

4) Изисквания към правата на 

собственост и правата на ползване на  

интелектуални продукти:  

Доставката включва предоставяне на 

(номер на) лиценз за всеки един от 

софтуерите и права за ползването им. 

 

  

5) Изисквания за обучение на персонала 

на бенефициента за експлоатация:  

Неприложимо  

  

6) Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента:   

 Неприложимо  

  

7) Други:  

 

Специфични изисквания към 

изпълнението: 

1. Изпълнението на доставката включва 

доставката, инсталирането, тестването и 

въвеждането в експлоатация на 

оферирания специализиран софтуер, тип 

„виртуална хост машина“.  

2. Оферираният специализиран софтуер 

задължително трябва да бъде 

оригинален и лицензиран.   

3. Изпълнителят се задължава да 

осъществи пълният набор от дейности 

по виртуализация и предоставяне на 

файлови услуги, в т.ч. инсталация, 

конфигурация и настройка на 

виртуалните машини, описани от 

Възложителя в описанието на предмета 

на доставката (Техническата 

спецификация) и в образеца на договор 

за доставка. 

4. Специфични изисквания на 

Възложителя по отношение на 

виртуализацията:  

 Изпълнителят следва да осъществи 

инсталация на виртуализиращ 

хайпервайзор на четири физически 

сървъра. Конфигурацията на 

хайпервайзорите за работа с 

виртуални машини разположени 

върху тях.  

 Изпълнителят се задължава да 

конфигурира връзката с 
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хранилището за данни (сторидж – 2 

бр.). Свързване на 

виртуализационната структура с 

масива от данни, който ще бъде 

използван за съхранение и 

работоспособност на виртуалните 

машини.  

 Изпълнителят следва да 

конфигурира режим на клъстер за 

работа между четирите физически 

сървъра с използване на общото 

хранилище за данни. Настройка и 

конфигурация на режим на висока 

надеждност.  

 Изпълнителят следва да настои 

архив за виртуалните машини върху 

локалните дискове на сървърните 

операционни системи. Настройка и 

тест на архив на виртуалните 

машини. Създаване на график за 

архив на виртуалните машини, 

одобрен от Възложителя. Тестово 

възстановяване на виртуалната 

машина.  

5. Специфични изисквания на 

Възложителя към файловите услуги:  

 Изпълнителят следва да осъществи 

инсталация на виртуален сървър със 

сървърна операционна система. 

Виртуалната машина със сървърна 

операционна система да бъде 

разположена върху изградената 

среда за виртуализация. Инсталация 

на всички възможни актуализации на 

операционната система от 

производителя. Параметрите и 

конфигурацията за използвания 

ресурс да са съгласувани с 

капацитета и нуждите на 

Възложителя.  

 Изпълнителят следва да осъществи 

инсталация и конфигурация на 

система за споделяне на файлове. 

Системата трябва да притежава 

функционалност за контролиран 

достъп до файлове и папка база на 

автентикация чрез наличната 

директорийна услуга. 
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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 доставката 
 

К-во  

/бр./ 

Единична цена в 

лева, без ДДС 

Обща цена в лева, без 

ДДС  

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за Мониторинг център“  

1.1. Сървър за визуализация  4    

1.2.  Сторидж  2    

1.3.  Комутатори 4    

1.4.  Непрекъсваем токозахранващ 

източник (ТЗИ) 

4    

1.5. Сървърни шкафове  2   

1.6. Рутери  2   

                                                                          ОБЩО за Обособена позиция № 1  

2. Обособена позиция № 2: „Доставка на специализиран софтуер, тип "виртуална хост машина 

за Мониторинг център“ 

2.1. Софтуер за виртуализация  8   

2.2. Софтуер за управление на 

виртуализацията  

2   

2.3. Софтуер за архивиране и репликация  8    

2.4. Операционна система за виртуални 

машини  

100    

2.5. Програмен продукт - отдалечен 

работен плот 

25   

                                                                          ОБЩО за Обособена позиция № 2  

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 на нашата оферта възлиза на (попълва се само за обособените 

позиции, за които се кандидатства):  

 

По Обособена позиция № 1 (общо):  

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

По Обособена позиция № 2 (общо):  

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

 

 

 
                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва (попълва се само за позициите, за 

които се кандидатства):  

 

По Обособена позиция № 1:  

 

- Междинно плащане в размер на ………% (………..) от стойността на договора, след 

осъществяване на физическата доставка на оборудването от страна на доставчика в 

обекта на възложителя.  

- Финално плащане в размер на …….% (……….) от стойността на договора, след 

инсталирането, тестването и въвеждането на оборудването в експлоатация и подписване 

на приемо-предавателен протокол за доставки удостоверяващ, че оборудването е 

доставено, инсталирано, тествано и въведено в експлоатация, като отговаря на 

техническата спецификация.  

 

По Обособена позиция № 2:  

 

- Междинно плащане в размер на ………% (………..) от стойността на договора, след 

осъществяване на физическата доставка на специализирания софтуер, тип „виртуална 

хост машина“ от страна на доставчика в обекта на възложителя.  

- Финално плащане в размер на …….% (……….) от стойността на договора, след 

инсталирането, тестването и въвеждането на специализирания софтуер, тип „виртуална 

хост машина“ в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол за 

доставки удостоверяващ, че софтуерът е доставен, инсталиран, тестван и въведен в 

експлоатация, като отговаря на техническата спецификация.  

 

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 (моля, 

попълнете както е приложимо): 

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. 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); 

4. Документи по т. 1 и 2 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление 

№ 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

5. Парафиран от нас приложения образец на договор за доставка.  

6. Списък-опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан.  

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
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„Този документ 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 „Кремък“ ЕООД и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“ 
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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