ДО
ДЖИ ЕНД ВИ ЕООД
(Бенефициент- наименование)

с.Бусманци, ул. "Генерал
Гурко", No 50
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Избор на изпълнител за доставка на ново оборудване, допринасящо за въвеждането на ИКТ
базиран софтуер за управление на бизнес процесите в ДЖИ ЕНД ВИ ЕООД”
1.
Сървърна конфигурация
2.
Работни станции (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:
“Избор на изпълнител за доставка на ново оборудване, допринасящо за въвеждането на
ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в ДЖИ ЕНД ВИ ЕООД”
1.
Сървърна конфигурация
2.
Работни станции
(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 нормативно установения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
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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
Джи Енд Ви ЕООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
1. Сървърна конфигурация
- Процесор - 2 х 8-Core 2.10 GHz или
еквивалент;
- Памет
- 2 х 16GBver 2133MHz DDR4
или еквивалент;
- Твърд диск - 4 х 1000GB SATA 3 64MB
или еквивалент;
- SSD DRIVE – 2X 400GB, SATA, 2.5 inch
или еквивалент;
- Raid Контролер - 8 ports RAID SAS 12Gb/s
или еквивалент;
- Сървърно шаси - UP to 2U, rackmount или
еквивалент;
2. Работни станции
- Процесор –
2cores/4threads или
еквивалент;
- Интегрирана Intel графика или еквивалент;
- Памет – 4GB DDR4 2133-2666MHz или
еквивалент;
- Хард диск - 240GB SSD SATA или
еквивалент;
- Портове - 1 VGA, 1x HDMI, 6 USB, RJ45
LAN или еквивалент;
- Дисплей – 22", резолюция : 1920 х 1080
Pixels или еквивалент;
- Windows 10 professional
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Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

 Гаранционен
срок
сървърна
конфигурация
/гаранционна
поддръжка/.
Предложен период на поддръжка над 36
месеца ще се счита за нереалистичен;
Условия на гаранционен сервиз на
сървърна конфигурация: Запазване при
клиента на дефектирал диск; При
невъзможност дефектиралата част да
бъде ремонтирана, се заменя с нова със
същите и/или по високи параметри;
*Предложението за гаранция на
сървърна конфигурация следва да бъде
представено в като цяло число в месеци.
 Срок на подмяна на дефектна част
на сървърна конфигурация /в
календарни дни/
Предложен срок за подмяна на дефектирала
част на сървърна конфигурация под 1 ден
ще се счита за нереалистичен;
*Предложението за срок на подмяна на
дефектна част на сървърна
конфигурация следва да бъде
представено в като цяло число в
календарни дни.
 Гаранционен срок на работни
станции /в години/
/гаранционна поддръжка/.
Предложен период на поддръжка над 5
години ще се счита за нереалистичен;
Условия на гаранционен сервиз на работни
станции:
Осигуряване
на
оборотно
оборудване за времето на извършване на
ремонта, със същите или еквивалентни
параметри; При невъзможност работната
станция да бъде ремонтирана, се заменя с
нова със същите
и/или по високи
параметри;
*Предложението за гаранция на работни
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станции следва да бъде представено в като
цяло число в години.
 Срок за реакция след получаване
на
сигнал
за
дефектирала
работна/ни станция/и /в часове/
Предложен срок реакция след получаване
на сигнал за дефектирала работна/ни
станция/и под 2 часа ще се счита за
нереалистичен;
*Предложението за срок за реакция след
получаване на сигнал за дефектирала
работна/ни станция/и следва да бъде
представено в като цяло число в
астрономически часове.


Поддръжката
се
извършва
на
мястото на изпълнение на услугата
и/или на друго място, изрично
посочено от Възложителя и е за
сметка на Изпълнителя.

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
1.
Предоставената
в
офертата
документация да бъде на български език
или да бъде придружена с превод на
български език.
2.
Документите да са изготвени
съобразно образеца от документацията;
3.
Да бъдат спазени правилата за
визуализация на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 20142020 при изготвянето на документи, за
които няма предвидени образци;
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;
Не
приложимо;
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Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не приложимо;

от

Други: Не приложимо;
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:
№

1
2
3
4

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

Сървърна конфигурация
Работни станции

К-во /бр./

Единична цена
в лева

Обща цена в лева
без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

1
15

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)

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 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

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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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 (ако такива се изискват);
3.1
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.
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);
4.1 Справка на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на предмета на
процедурата, За доказване на образованието и професионалната квалификация на експертите
се представят: Копия на дипломи или удостоверения за завършено образование или за
придобита научна степени, сертификати за придобита квалификация;
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)

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------- 6
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект № BG16RFOP002-2.002-0205-C01, с
бенефициент Джи Енд Ви ЕООД

