
 

                               

Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, 

ал.1 от ЗУСЕСИФ 

 

 

ДО  

ДИАНИД ЕООД  
(Бенефициент- наименование) 

 

София 1000, ул. Неофит Рилски, № 11  
(Адрес на бенефициента) 

 

 

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 и въвеждане в експлоатация на интелигентна софтуерна система за 

управление и контрол на светодиодно осветление” 
 (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:  

 

“Доставка и въвеждане в експлоатация на интелигентна софтуерна система за 

управление и контрол на светодиодно осветление” 
 (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 нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 
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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 

ДИАНИД ЕООД  
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

“Доставка и въвеждане в експлоатация 

на интелигентна софтуерна система за 

управление и контрол на светодиодно 

осветление” 
 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 

 Да осигурява възможност за 

отдалечено включване/изключване 

на осветително тяло, с адресиране; 

 Да осигурява възможност за 

автоматично включване/изключване 

на осветително тяло с адресиране на 

база зададен час от деня; 

 Да осигурява възможност за 

групиране на осветителните тела; 

 Да осигурява възможност за 

включване/изключване на групи  

осветителни тела; 

 Да осигурява възможност за 

включване на осветителното тяло с 

увеличаване на интензитета на 

осветеност; 

 Да осигурява възможност за 

включване на осветителното тяло от 

сигнал изведен от сензор за 

движение с възможност за 

програмно задаване на интензитет на 

осветеност; 

 Включване/изключване на 

осветителното тяло на база обща 

осветеност (сензор за осветеност) с 

възможност за управление на 

интензитета на светене; 

 Възможност за обратна връзка към 

базата данни и уеб – базирания 
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потребителски интерфейс за 

текущата консумация на 

електрическа енергия от всяко едно 

осветително тяло заедно и 

поотделно; 

 Нива на достъп до Уеб интерфейса- 

административен достъп и 

потребителски достъп; 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 Гаранционен срок /минимум 24 

месеца/; 

 
*Важно: 

 Предложен гаранционен срок за период по-дълъг от 60 

месеца ще се смята за нереалистичен и кандидатите ще 

бъдат отстранени. 

 

 

В рамките на гаранционната поддръжка 

Изпълнителя трябва да извършва като 

минимум следните дейности: 

 

 Отстраняване на всички 

констатирани от Бенефициента 

несъответствия на 

функционирането на системата с 

изискванията на приетата от двете 

страни спецификация на 

системата; 

 

 Отстраняване на всички 

констатирани от Бенефициента 

несъответствия на 

експлоатационната документация 

на системата с нейното 

функциониране; 

 

 Реализиране на незначителни 

доработки и/или промени в 

системата произтичащи от 

промени в нормативната уредба, 

вътрешните процедури за работа 

или по искане на Бенефициента 

(под незначителни доработки и/или 

промени следва да се разбират 

такива, които изискват до 3 

човекомесеца работа общо в 
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рамките на годината); 
 

 Време за реакция при възникнал 

проблем; 

 

Време за реакция при възникнал 

проблем в системата  /придружена от 

обосновка в свободен текст 

доказваща капацитета/; 

 
* Важно: 

Предложеното време за реакция под 1 час ще се смята за 

нереалистично и кандидатите ще бъдат отстранени. 

 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

 Документацията по системата и 

учебни материали следва да бъдат 

представени преведени на български 

език; 

 Кандидатите следва да осигурят 

помощ на български език  в режим 

он-лайн при работа със системата; 

 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

 

 Правата за ползване на 

разработената софтуерна система 

предмет на настоящата процедура 

следва да бъдат изцяло предоставени 

на ДИАНИД ЕООД; 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

 

 Обучението на персонала на 

бенефициента е за сметка на 

изпълнителя; 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

неприложимо  

  

Други:  

 Възможност за надграждане на 

системата; 

 

 Брой специалисти на разположение 

24 часа в денонощието, 7 дни в 
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седмицата за поддръжка на 

системата, за периода на 

гаранционно обслужване; 

 

 Методология за внедряване на 

софтуер. 

 

Съответната обосновка трябва да 

отговаря на поставените технически 

изисквания, да не съдържа в себе си 

противоречия и да обосновава 

предложените от участника срокове; 

 

 Сорс кодове на системата; 
 

 

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 доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 

на периодични доставки) 

1 Доставка и въвеждане в 

експлоатация на 

интелигентна софтуерна 

система за управление и 

контрол на светодиодно 

осветление; 

1   

2     

3     

4     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 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: __________________________ 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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( описва се) 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще 

бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата 

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. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); 

- Копия от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за последните три 

приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си. (заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с 

оригинала”). 

 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват); 

- Копие/ия на сертификат/ти за качество ISO и/или еквивалент; 

 

- Справка на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на предмета на 

процедурата. За доказване на образованието и професионалната квалификация на 

експертите се представят: Автобиографии, копия на дипломи за завършено висше 

образование или за придобита научна степен и/или сертификати за придобита 

квалификация; 

 

- Декларация и/или друг вид документи, доказващ, че кандидата може да осигури по 

време на гаранционната поддръжка на системата, специалисти на разположение 24 

часа в денонощието, 7 дни в седмицата; 

 

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, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

7. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква); 

8. 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) 
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