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           Образец 

  

 

 

 

ДО 

ОУ „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“  

 гр. Самоков,  

ул."Македония" № 25 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за участие в процедура за възлагане на електронна обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на технологично оборудване за STEM център, интеграция в 

съществуващата училищна инфраструктура на ОУ „Митрополит Авксентий 

Велешки“- гр. Самоков и провеждане на обучение за работа с технологията“ 

 

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: ....................  

........................................................................................................... .......................................... 

(наименование на участника) 

и подписано от: .........................................................................................................................   

                                                                 (трите имена на лицето) 

в качеството му на: …………...……………………………………………..............…………    

                                                                     (длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаването ни с документацията за участие в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на технологично оборудване за 

STEM център, интеграция в съществуващата училищна инфраструктура на ОУ 

„Митрополит Авксентий Велешки“- гр. Самоков и провеждане на обучение за работа 

с технологията“ отправяме следното предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва: 

1. Предлагаме да доставим следните хардуерни и софтуерни артикули:  

№ Артикул - 

наименование 

Описание Общо 

количество/ 

бройки 

(съгласно 

Техническата 

спецификация 

Марка и модел 

на техниката, 

производител 

Партиден 

номер 

Технически и 

функционални  

изисквания  и     

характеристики 

на 
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артикула на 

възложителя) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

2. Декларираме, че предлаганите от нас артикули: 

2.1. в цялата си хардуерна окомплектовка са нови, неупотребявани, нерециклирани и 

без дефекти; 

2.2. не са свалени от производство към датата на подаване на офертата; 

2.3. са окомплектовани с всички необходими захранващи, комуникационни и 

междинни кабели, отговарящи на изискванията на съответните производители; 

2.4. включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж, закрепване и 

технологично заземяване на оборудването; 

2.5. всички захранвания и захранващи кабели са съвместими със стандартната мрежа 

за електрозахранване в Р.България и със стандартите в ЕС; 

2.6. устройствата отговорят на всички стандарти в Република България относно 

техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми за безопасност, включване към 

електрическата мрежа;  

2.7. ще се доставят в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването 

на целостта и функционалността им; 

2.8. доставеното оборудване ще съдържа списък с пълното описание на техническите 

характеристики за основните компоненти, включително индивидуализиращи белези и 

партидни/фабрични номера, където е приложимо, както и ръководство за експлоатация на 

български език; 

2.9. с доставката на артикулите ще предадем на възложителя всички гаранционни 

карти. 

3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, декларираме, че ще  

осигурим и изграждането на кабелни трасета в помещението/а, в което/които ще бъде 

монтирано оборудването, включително с цел свързване към съществуващата 

инфраструктура.  

4. Предлагаме срок за извършване на доставка на артикулите: .................................... 

календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 

ВАЖНО: Предложеният от участника срок трябва да е не по-кратък от 14 

(четиринадесет) календарни дни и не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, 

считано от датата на сключване на договора.  
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5. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на поръчката ще извършим и 

всички необходими предварителни дейности по употребата на доставените техническо 

оборудване и софтуер, като инсталационни/ монтажни работи и тестване. 

6. За хардуерните артикули предлагаме гаранционен срок   ……………………………. 

месеца, които започват да текат от датата на подписване на двустранен приемо-

предавателен протокол за приемане на извършената доставка. 

7. За софтуерните артикули предлагаме гаранционен срок (включително и 

актуализация)   ……………………………. месеца, които започват да текат от датата на 

подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на извършената 

доставка. 

ВАЖНО за т. 6 и т. 7: Предлаганите от участниците гаранционни срокове не 

могат да бъдат по-кратки от изискуемите от възложителя и посочени в Техническата 

спецификация, а именно: 

- гаранционна хардуерна поддръжка следва да бъде с продължителност не по-

малко от 24 (двадесет и четири) месеца, и 

- гаранционна софтуерна поддръжка следва да бъде с продължителност не по-

малко от 12 (дванадесет) месеца. 

 

8. В случай че бъдем определени за изпълнител, следните случаи не се покриват от 

гаранцията: ......................................................................................................................................... 

  

9. В случай че бъдем определени за изпълнител, в следните случаи гаранцията се 

прекратява: .......................................................................................................................................... 

 

ВАЖНО: Точки 8 и 9 не са задължителни за попълване и участникът ги 

попълва само ако има такива случаи. 

 

10. Декларираме, че гаранционното обслужване в предложените от нас гаранционни 

срокове включва труд, материални и транспортни разходи.  

 

11. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще осигурим: 

11.1. гаранционно обслужване на място при възложителя в сградата на ОУ 

„Митрополит Авксентий Велешки“, находяща се в гр. Самоков, ул."Македония" № 25, в 

работното за училището време; 

11.2. център за приемане на заявки за проблеми чрез електронната поща и/или факс 

и/или телефон; 

11.3. време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника – 

максимум 6 (шест) часа в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:30 часа – 

до 10:00 часа на следващия работен ден; 

 11.4. време за установяване и отстраняване на повредата е до 4 (четири) работни дни 

след реакция, като писмено ще уведомяваме възложителя: 
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 11.4.1. в случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, ще осигурим 

оборотно оборудване за времето на ремонта. Оборотното оборудване ще е с параметри, 

гарантиращи същата или по-добра, като на ремонтираното оборудване, функционалност и 

производителност; 

 11.4.2. в случай, че повредата го прави негодно за използване по предназначението 

му, ще заменим цялото устройство с ново, с параметри, гарантиращи същата или по-добра 

функционалност и производителност.   

  

12. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще интегрираме 

доставените от нас техника и софтуер към вече изградената и съществуваща при 

възложителя инфраструктура, в това число и компютърна мрежа. Декларираме, че ще 

интегрираме доставените от нас техника и софтуер по начин, който да не измени  

принципите на работа, които са изградени при възложителя. 

13. Предлаганата от нас обучителна програма е на тема: ............................................... 

Кратка анотация на обучението: .......................................................................................... 

Декларираме, че обучителната програма, която предлагаме е вписана в 

Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти, поддържан от МОН.   

Декларираме, че обучителната програма, която предлагаме е вписана в 

.................................................................................................. (ВАЖНО: Този текст се отнася 

само за участници чуждестранни лица, които следва да посочат аналогичен регистър, 

съгласно законодателството на държавата, в която са установени, в който е вписана 

програмата.) 

ВАЖНО: Всеки участник по преценка може да предостави и друга информация 

за предлаганото от него обучение, ако счита че същата е необходима. 

14. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще проведем описаното в 

т. 13 от настоящото предложение обучение на посочени от възложителя педагогически 

специалисти за работа с технологията, което обучение ще отговаря на следните изисквания: 

14.1. Продължителност .............................. академични часа с възможност за 

разпределение, а именно ................................... присъствени часа и ............................. 

неприсъствени часа; 

ВАЖНО: Предложената от участниците продължителност не може да бъде по-

кратка от минимално изискуемата от възложителя и посочена в Техническата 

спецификация, а именно: 16 академични часа с възможност за разпределение на 

присъствени и неприсъствени часове. 

14.2. Обучението ще е насочено към интегрирането на модели на обучение, 

използващи виртуална, добавена и смесена реалност в класната стая и да се фокусира върху 

използването на подобен тип технологии при STEM обучението; 

14.3. Обучението ще даде на обучаемите ............................. квалификационен/и 

кредит/и.   
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ВАЖНО: Предложеният от участниците брой квалификационни кредити не 

може да бъде по-малък от минимално изискуемия от възложителя и посочен в 

Техническата спецификация, а именно: 1 квалификационен кредит. 

14.4. Обучителите ще отговарят на изискванията на чл. 233 от ЗПУО; 

14.5. Ще бъдат обучени посочените от възложителя 8 (осем)  преподаватели; 

14.6. В съответствие с изискването на чл. 232, ал. 5 от ЗПУО обучението на всеки 

един от преподавателите ще завърши с издаване на документ, който удостоверява броя 

квалификационни кредити. 

 

15. Предлагаме срок за извършване на всички необходими предварителни дейности 

по употребата на доставените техническо оборудване и софтуер, като инсталационни/ 

монтажни работи и тестване, интегриране на техниката и софтуерните лицензи в 

съществуващата инфраструктура на възложителя и провеждане на обучение 

............................... работни дни след подписването на двустранен приемо-предавателен 

протокол за приемане на доставката. 

ВАЖНО: Предложеният от участника срок за извършване на всички 

необходими предварителни дейности по употребата на доставените техническо 

оборудване и софтуер, като инсталационни/ монтажни работи и тестване, интегриране 

на техниката и софтуерните лицензи в съществуващата инфраструктура на 

възложителя и провеждане на обучение не може да бъде по-дълъг от 40 (четиридесет) 

работни дни след подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за 

приемане на доставката. 

16. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще извършим всички 

дейности от предмета на поръчката  в работното за училището време в сградата на ОУ 

„Митрополит Авксентий Велешки“, находяща се в гр. Самоков, ул."Македония" № 25.     

17. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще изпълним качествено и 

в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и изискванията на 

Техническата спецификация.  

 

18. Настоящото предложение е валидно 4 (четири)  месеца, считано от датата, 

определена в обявлението за краен срок за получаване на оферти. 

  

                    


