Приложение № 4
Образец
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Г-ЖА ВЕНЕТА ШОПОВА

ОФЕРТА
от:________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на
компютърна и офис техника за нуждите на КЗЛД”
с
адрес:
гр.
_____________________
ул._______________________,
№ ______________, тел.: __________________ , факс: ________________,
e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в
качеството му на ___________________________________.
Разплащателна сметка:

ДДС сметка:

BIC :___________________;
IBAN:_________________ ;
банка: ______________________ ;
град/клон/офис: _______________;

BIC :__________________;
IBAN:________________;
банка: __________________;
град/клон/офис: ___________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от
Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на КЗЛД”
1. Обособена позиция №1 – „Доставка на компютърна конфигурация работна станция и монитор”;
2. Обособена позиция №2 – „Доставка на мултифункционално
устройство - копир, мрежов принтер, мрежов скенер”
Декларираме, че сме разгледали документацията и приложения списък с
артикули за участие и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас
процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем
определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
Предлагаме срок за валидност на офертата за изпълнение на предмета на
процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на отваряне
на офертата.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните
документи:
І. “Списък на документите съдържащи се в офертата” и съответните
документи, посочени в списъка;
ІІ. Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговския
регистъ, БУЛСТАТ.
ІІІ. Декларация на кандидата;
IV.Техническо предложение с техническо описание по образец на
възложителя;
V. Ценово предложение. Ценовото предложение представяме в отделен
запечатан непрозрачен плик. За всяка обособена позиция се представя отделна
ценова оферта, като на плика се отбелязва за коя позиция се кандидатства.
VІ. Други условия (изписват се, ако има такива).
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме
запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура на
основание чл. 101а, ал.2, във връзка с чл.101б от Закона за обществените
поръчки, съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _______________
(име и фамилия)

_____________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Г-ЖА ВЕНЕТА ШОПОВА

Т Е Х Н И Ч Е С КО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

За участие в процедура ____________________ за определяне на изпълнител
(вид на процедурата)

с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на КЗЛД”
(наименование на предмета на процедурата)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето представяме нашето техническо предложение за
изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.
Предлагаме да изпълним _____________________________.
(пълния предмет или обособената позиция)

Ще изпълним поръчката в срок от _______________.
(работни дни)

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на
поръчката в описания вид и обхват.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на
поръчката.

ДАТА: ________________г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________
(име и фамилия)
__________
(длъжност на представляващия кандидата)
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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките, предмет
на процедурата, подлежаща на изпълнение.
1. Обособена позиция №1 – „Доставка на Компютърна конфигурация работна станция и монитор” - работните станции и мониторите са от
една марка “……………………”
№ Наименование

Технически параметри и характеристики

1. Компютърнa
конфигурацияработна станция:

Количество
26

Външна форма на
кутията:

Micro Tower;

Процесор:

Две физически ядра за целочислени
операции и две физически ядра за операции
с плаваща запетая, 64-битови инструкции,
номинална честота 2.6 GHz, 2 MB L3 cache,
max TDP 65 W или еквивалентен с минимум
2300 точки Passmark CPU резултат;
Минимум 4 GB, DDR3;

ОператиАвна памет
/RAM/:
Видео контролер:
Видео конектори:
Звуков контролер:
Мрежови адаптер:
Дисков контролер:
Твърд диск:
Оптично устройство:
Мрежови интерфейс:
USB интерфейси:
Интерфейс: мишка и
клавиатура:
Клавиатура:
Мишка:
Комплектовка:
Софтуер:

вграден в чипсета/процесора или на отделен
PCIExpress слот;
1х DVI, 1x VGA;
Интегриран, с изходи за слушалки и
микрофон;
Интегриран, FastEthernet;
Интегриран, Мин. SATA II;
1х 500 GB, SATA II, 7200 rpm;
DVD записващо;
1x RJ-45;
6x USB 2.0, от които поне 2 бр. на предния
панел;
USB/PS2;
USB или PS2, надписана с БДС кирилица;
USB или PS2, оптична, скролираща;
Захранващ кабел, инструкция за
експлоатация;
Конфигурацията да включва лиценз за
операционна система Microsoft Windows 7
Professional OEM;

2. Монитор:
26
Технология:
Диагонал:
Разделителна
способност:
Яркост:
Статичен контраст:
Време за реакция:
Видео интерфейси:
Високоговорители:
Захранване:

TFT LCD LED;
20“ (50.8 cm);
1600x900 точки;
200 cd/m2;
≥ 1 000 000:1 динамичен контраст;
≤ 5 ms;
Аналогов VGA и цифров (DVI или HDMI);
Вградени или външни (soundbar);
Вградено, 220-240 VAC / 50 Hz;
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Комплектовка:

Гаранционен срок:

Захранващ кабел, видео кабел, аудио кабел,
инструкция за експлоатация;
Компютърът, мониторът, клавиатурата и
мишката да са с логото на един и същ
производител;
36 месеца;

2. За обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционално
устройство - копир, мрежов принтер, мрежов скенер”
Парaметри

Минимални технически изисквания

Технология

лазерна, черно-бяла
черно-бяло копиране и печат, цветно
сканиране

Функции
Скорост нa копиране и печат при
формат А4
Скорост при черно-бяло сканиране,
формат А4
Време за принтиране на първа
страница
Формат
Мултикопи
Намаление/Увеличение
Потребителски интерфейс
Процесор
Памет
Твърд диск
Свързаност
Езици на печат
Резолюция при копиране, принтиране
и сканиране
Двустранно автоматично подаващо
устройство (DADF)
Автоматично двустранно копиране,
печат и сканиране
Копиране на лична карта (ID card
copy)
Директен печат от USB флаш памет,
сканиране на USB флаш памет

минимум 33 стр./мин.
минимум 33 изоб./мин.
максимум 9 сек.
минимум А4
от 1 до 999 копия
от 25 % до 400% през 1%
цветен сензорен дисплей (тъчскрийн)
минимум 360 MHz
минимум 256 MB
минимум 80 GB
10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
PostScript 3 съвместимост,
PCL 5е/6 емулация
минимум 600 x 600 dpi
минимум 50 листа
Да
автоматично копиране на двете страни на
лична карта върху едната страна на листа
Да

Входни тави за хартия

1 брой фронтална тава за минимум 500 листа;
1 брой байпас тава за минимум 50 листа

Изходна тава за хартия

1 брой изходна тава за минимум 250 листа

Операционни системи
Гаранционен срок

Microsoft Windows 7, Server 2008, Vista, Server
2003, XP, 2000
12 месеца
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ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Г-ЖА ВЕНЕТА ШОПОВА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка по публична покана
по смисъла на чл. 14, ал. 4 във връзка с чл. 101а, ал.2 от ЗОП

от:_________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
За участие в процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на КЗЛД”
(наименование на предмета на процедурата)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО,
Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с
горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени
(цената се посочва цифром и словом):
• За обособена позиция №1 - „Доставка на Компютърна конфигурация работна станция и монитор”
Единична цена без ДДС за работна станция:…………….
Обща цена без ДДС за работните станции:…………….
Единична цена без ДДС за монитор:……………
Обща цена без ДДС за мониторите :………….
Обща цена на позицията без ДДС: ………….
• За обособена позиция № 2 - „Доставка на мултифункционално
устройство - копир, мрежов принтер, мрежов скенер”
Единична цена без ДДС: …………….
Обща цена на позицията без ДДС:………….
Общата цена на офертата без ДДС възлиза на:………………………….
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна
ще бъде единичната цена в офертата. В случай, че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с
единичната цената на офертата.
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При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с
думи, важи сумата, написана с думи.
До подготвяне на договора, тази оферта заедно с потвърждение от Ваша
страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо
споразумение между двете страни.

ДАТА: _________________г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _______________
(име и фамилия)

_________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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