
Образец №14                         

До                                                                                                                                                               
 СУ „ПАТРИАРХ  ЕВТИМИЙ” 

 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 От  .............................................................................(името на участника) 

ЕИК: ................................................ 

С представител: ............................................................................................. 

 

За участие в обществена поръчка за събиране на оферти с обява, на стойност по 

чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими 

компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с 

необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект 

„Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със 

седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото, Ви представям нашето предложение за изпълнение на 

обявената от Вас поръчка с предмет:  
  „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни 

маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически 

принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до 

космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  



Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .................................................(посочва се с думи и цифри) 

 

 

 1. След запознаване с всички условия и документи, удостоверявам/е и 

потвърждавам/е, че представлявания от мен/нас участник отговаря на 

изискванията и условията посочени от Възложителя. (Кратко изложение за 

дейността на фирмата и опитът й в подобна дейност): 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ние предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя по посочения начин и обем, качествено и добросъвестно, 

разполагаме с необходимите професионална и технически способности, 

съгласно указанията на Възложителя.  

Друго: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………  /по преценка на участника/ 

 

3. Доставеното оборудване ще е съгласно техническата спецификация, 

приложение към техническото предложение, в която подробно е описано 

оборудването по вид, марка, количество и подробни технически характеристики 

и по стандарти и технологии, приети за приложение в Република България, 

европейски или международни стандарти. 

Друго:  .......................................................................................................... 

........................................................... /допълнения/пояснения по преценка на 

участника/ 
  

4.  Предлагаме СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ДОСТАВКА И 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО, считано от датата на сключване на 

договора: ................................................. дни (с думи и цифри, не повече от 30 

календарни дни) 

 

5.  Предлагаме ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ДОСТАВЕНОТО И 

ИНСТАЛИРАНО ОБОРУДВАНЕ, при условията посочени от  Възложителя, 



считано от датата на подписване на Констативен приемо-предавателен 

протокол, а именно: 

.....................(...............................................................) месеца (с думи и цифри) 

За .............................(описва се вида компонент) .................................. 

.....................(...............................................................) месеца (с думи и цифри) 

 

Забележка – Когато за отделни компоненти/части  се предлага различен гаранционен срок 

спрямо гаранционния срок на оборудването, се посочват отделно вида на компонента и 

гаранционния срок, като се добавят колкото редове е необходимо. 

 

 

6.  Предлагаме СРОК ЗА РЕМОНТ/ПОПРАВКА/ и при необходимост 

ЗАМЯНА на доставеното и инсталирано оборудване, при условията посочени 

от  Възложителя, считано от датата на  писменото ни уведомяване по ел.поща 

или факс от Възложителя, а именно: 

.....................(...............................................................) календарни дни (с 

думи и цифри) Предложения по-кратки от 1 ден ще се считат за нереални и неизпълними. 

 

До подписването на договор, това предложение заедно с писменото 

приемане от Ваша страна и класирането за Изпълнител, ще формират 

обвързващо споразумение между двете страни. 

 

 

   Прилагаме: Техническа спецификация  по обособената позиция, с 

подробно описание на оборудването и гаранционния срок, подписана и 

подпечатана. 

 

 

Дата: ....…........ 2017г.                             С уважение: ................................................ 

        /....................................................../ 

        Подпис и печат    

 

  

 

 
 


