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ДО  
Рекламно Издателска Агенция 

Номер 1 ООД 
(Бенефициент- наименование) 

Гр. София, ж.к Павлово,  

ул. Иван Сусанин № 26  
(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 въвеждането в експлоатация на уеб базирана софтуерна платформа за 

обслужване на дигитални печатници, сървърна конфигурация, мобилни компютърни 

конфигурации /лаптоп/.“ 

 
 (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 въвеждането в експлоатация на уеб базирана софтуерна платформа за 

обслужване на дигитални печатници, сървърна конфигурация, мобилни компютърни 

конфигурации /лаптоп/.  

 

 Обособена позиция 1: Доставка и въвеждането в експлоатация на уеб базирана 

софтуерна платформа за обслужване на дигитални печатници  

 

 Обособена позиция 2: Доставка и въвеждането в експлоатация на сървърна 

конфигурация, мобилни компютърни конфигурации /лаптоп/. ” 
(наименование на предмета на процедурата) 
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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: 

За обособена позиция 1: ________________ календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

За обособена позиция 2: ________________ календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора за изпълнение 

* Моля изтрийте или зачертайте, обособената позиция, за която НЕ подавате 

оферта; 

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 

Рекламно Издателска Агенция Номер 1 

ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

Обособена позиция 1 

Уеб базирана софтуерна платформа за 

организация на дигитални печатници  - 1 

брой; 

 

- Web базиран интерфейс; 

- Изградена на модулен принцип; 

- Възможност за добавяне на 

допълнителни модули; 

- Модулите да са взаимно свързани, 

използващи една база данни; 

- Възможност модулите да се 

адаптират към нуждите на 

съответния потребител; 
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- Наличие на нива за достъп с 

възможност да се достига до цялата 

нужна информация до базата данни; 

- Възможност платформата 

автоматично да задава приоритети за 

работа съобразени със 

задължителните параметри; 

- Да се автоматизира процеса на 

създаване на оферта, поръчка, 

задание, производство, като веднъж 

заложените параметри се 

преформатират с минимална 

човешка намеса; 

- Платформата да осигурява 

ефективно изразходване на 

материалите – да изчислява 

автоматично необходимото 

количество, да дава яснота за 

финансовите параметри и 

необходимите стокови наличности; 

- Достъпност от много потребители по 

едно и също време; 

- Всеки модул да генерира нагледно и 

лесно информацията с 

реализационни вътрешни връзки;  

- Възможност за подаване на задание 

чрез избор на параметри от 

определени номенклатури; 

- Потребителят бързо да вижда 

зададените параметри, необходимите 

материали за изработка, 

себестойност и крайна цена на 

изделието; 

- Предварително създадени шаблони 

за задание – с пълна и изчерпателна 

информация, необходима за 

производството на всеки продукт; 

- Възможност за планиране на 

материали, необходими за 

производство на ниво оферта, 

системата да алармира за 

констатиран недостиг на материали, 

да изчислява финансовите ресурси за 

реализацията; 

- Зададените параметри трябва да са 

достатъчни за автоматичното 

изчисление на материали и 

предоставяне на оферта за изработка; 

- Офертата автоматично да се 

преобразува в задание за 
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производство; 

- Възможност за преглед на базата 

данни – справки по различни 

параметри или чрез комбинация на 

няколко параметри; 

- Администриране на стокови 

наличности; 

- Възможност за лесно прибавяне на 

нов асортимент в номенклатурата; 

- Възможност за задавен на 

характеристики, отговарящи на 

портфолиото на конкретния клиент; 

- Веднъж заложена номенклатура в 

платформата трябва да е достъпна до 

всички модули без да е нужна 

допълнителна настройка; 

- Модула за крайни клиенти трябва да 

е интуитивен и лесен за работа; 

- Да предлага на клиента всички 

възможни дейности, които биха 

довели до качественото реализиране 

на негово задание;  

- Регистриран клиентски профил 

трябва да предостави връзка с 

всички нови и стари задание от 

страна на клиента; 

- Възможност да редактира и копира 

стари задания  да ги преформатира 

като нови; 

- Клиентът да има възможност във 

всеки момент да получава 

информация за статуса на своята 

заявка; 

- Клиентът да има възможност да 

потвърди или откаже дадено 

задание; 

- Клиентът има възможност да зададе 

желан срок за производство и 

начини на изплащане; 

- Веднъж въведени параметрите от 

клиента те се записват в базата 

данни и се прехвърлят към търговски 

модул; 

- Полученото задание трябва да може 

да се прегледа и ревизира от 

търговец; 

- Възможно за нанасяне на корекции 

по отношение на разпределяне на 

задачите за производство, избор на 

подходящи машини, въвеждане на 
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допълнителни операции; 

- Производствения модул се 

конфигурира спрямо конкретните 

нужди на потребителя; 

- Машините за производство се 

разпределят по характеристики в 

отделни мини модули; 

- В процеса на производство има 

възможност за нанасяне на брак и 

преразход на материали; 

- Тези данни автоматично повишава 

себестойността на продукта и дава 

индикация от кой служител е 

извършен; 

- Завършването на процеса на 

производство трябва да е директно 

свързано с окомплектоване на 

продукта с нужните документи за 

предаване и известява 

счетоводството за издаване на 

документ за плащане; 

 

Наличие на следните модули: 

 

Административен модул – основен модул 

за конфигуриране: 

- Да съдържа всички специфични 

характеристики за конкретното 

производство; 

- Възможност за задаване на 

първоначалните параметри и 

характеристики на всички 

номенклатури; 

- Възможност за установяване на 

връзките между отделните машини и 

звена; 

- Възможност за определяне на цени 

от снабдяването, през продажба, до 

различни ставки; 

- Възможност за определяне ставки, 

надбавки и отстъпки; 

- Възможност за различни варианти за 

разпространение на производството 

при доставката на нова апаратура; 

 

Клиентски модул: 

- Да структурира стъпките за 

въвеждане на задание по начин, по 

който клиентът да се ориентира 

бързо какво трябва да попълни и в 
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същото време да има възможност за 

избора на всички предлагани 

материал и услуги; 

-  При създаване на задание да 

индикира на клиента в случай, че 

има некоректна или непълна 

информация; 

- Да предлага решение за отстраняване 

на тази неточност;  

- При избор от клиента на продукт от 

асортимента, платформата 

автоматично да изключи всички 

дейности и материали, които не 

отговорят за този продукт; 

- След приключване на 

първоначалното въвеждане на данни 

платформата да извежда на екрана 

ориентировъчна цена за 

производство; 

- Възможност за изпращане на 

специфични запитвания от клиента; 

- Изпратената заявка за производство 

да бъде достъпна по всяко време; 

- Да има възможност за проверка на 

статуса на поръчката; 

- Клиентския профил да пази всички 

текущи и минали задания, да има 

възможност за последваща редакция 

или копиране на задание и 

преформатиране към ново такова; 

- Да позволява прикачване на файлове 

към съответна заявка; 

 

Търговски модул – осигурява връзка на 

клиентския и производствения модул: 

 

- Да дава възможност за 

препоръчителна промяна на 

материалите в случай, че тяхното 

окомплектоване не е подходящо; 

- Възможност да могат да се поставят 

изисквания към начина на 

изпълнение на заданието; 

- Да могат да се реализират утежнения 

на цената за производството, 

например при желан кратък срок за 

производство; 

- Възможност да се редактира 

заданието в името на по-ефикасно 

използване на ресурсите; 
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- След получаване на потвърждение от 

клиентски модул, търговския модул 

да преформатира заданието към 

производство; 

 

Производствен модул – при големи 

производствени, разделяне на 

производството на отделни под-модули, 

които групират в себе си машините на база 

техните производствени характеристики: 

- Изборът на машини да се определя в 

зависимост от параметрите при 

задание на поръчката; 

- Платформата да предоставя пълна 

информация за вида машини и 

материали за всеки етап от 

производството; 

- Да задава стъпките за производство 

на всеки артикул от асортимента; 

 

Стоков модул и модул снабдяване: 

- Стоковият модул да се активира на 

ниво задание от клиент, като 

автоматично извежда информация за 

нужните материали и дава обратна 

връзка за наличието им на склад; 

- Чрез адресиране на известия за 

липси  да алармира още в началото, 

че дадено изделие не може да се 

произведе в момента, като тази 

бележка се отчита в модул 

снабдяване; 

- Възможност да изписва от 

складовите наличности 

необходимите материали за 

производство на заявен артикул, ако 

дадено задание не бъде 

преобразувано в поръчка трябва да 

върне „заявените“ материали в 

склада; 

- Възможност да дава справка за 

количествени наличности, доставки, 

разходване по артикули, осреднени 

стойности на материали; 

- Възможност лесно да могат да се 

добавят артикули и да се променят 

техните характеристики; 

- Да извежда на преден план 

номенклатурата, която е най-

оборотна и най-много използвана; 
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Информационен модул – насочен отново 

към мениджмънта на фирмата: 

- Възможност да изпълнява различни 

справки; 

- Възможност за справка по отделен 

член от персонала – изработена 

продукция, реализиран оборот, 

осъществен брак или произход; 

- Възможност за финансови справки 

по отношение на приходи и разходи. 

 

Допълнителни технически и функционални 

характеристики, подлежащи на оценка: 

* Допълнителните технически и 

функционални характеристики са предмет 

на оценка и нямат задължителен характер. 

Офертата на кандидат предложил уеб 

базирана платформа без наличие на 

допълнителните параметри не може да бъде 

отхвърлена на това основание. 

 

1. Възможност за въвеждане на база 

данни с наличните от Бенефициента 

печатни машини в уеб базираната 

платформа. 

2. Възможност за добавяне на нови 

печатни машини, към базата данни 

на уеб базираната платформа; 

3. Възможност за добавяне на 

номенклатура в Стоков модул.  

4. Интерфейсът на Уеб базирана 

софтуерна платформа за организация 

на дигитални печатници да е на 

български език; 

5. Принт скрийн на поне три модула на 

предложената уеб базираната 

платформа. 

6. Сорс кодове 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Обособена позиция 2  

 

1. Сървърна конфигурация – 1 брой: 
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- Процесор: Intel® Xeon® processor 

E5-2400;  

- Хард диск: мин. 2x 1TB HDD/ SATA; 

- Операционна система: мин. Microsoft 

Windows Server 2012 R2 SP1, x 64; 

- Памет: мин. 8GB; 

- Видеокарта: NVIDIA® Quadro® 6000 

или 4000 graphics card; 

- Захранване: 495W или 750W power 

supply;  

- 1Gb Ethernet; 

- Microsoft Windows Server 2012 R2 

SP1, x64; 

- SQL Server 2012; 

- Visual Studio 2013; 

- Antivirus; 

 

2. Лаптоп Notebook – 5 броя:  

- Процесор: Intel Core i5-4210U; 

- Хард диск: мин. 256GB mSATA; 

- Операционна система: Win7 Pro 64bit 

или Win 8.1 Pro 64bit; 

- Памет: 3 MB cache; 

- GPU: Intel HD Graphics 4400; 
 

 

 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Обособена позиция 1 

1. Гаранционен срок на предложената 

Уеб базирана софтуерна платформа 

за организация на дигитални 

печатници  в години; 

Условия на гаранционна поддръжка: 

Минимум два пъти годишно да се 

извършва тест и настройки на уеб 

базираната софтуерна платформа на 

мястото на доставката, за периода на 

гаранционна поддържка, с оглед 

осигуряване на  правилното 

функциониране на платформата. 

Отстраняването на бъгове в 

системата в рамките на 

гаранционния срок е за сметка на 

изпълнителя. 
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* Предложен гаранционен срок над 3 

години ще се счита за нереалистичен; 

 

2. Време за реакция при възникнал 

проблем – в астрономически часове 

(цяло число), придружена от кратка 

обосновка /свободен текст/.  

 

* Предложено време за реакция под 1 час, 

ще се счита за нереалистичен.  

 

 

 

 

Обособена позиция 2                                               
1. Гаранционен срок на предложеното 

оборудване, а именно: 

- Сървърна конфигурация 

- Лаптоп Notebook 

 

Условия на гаранционен срок: Да се 

осигурява оборотно оборудване на мястото 

на доставка, до отстраняване на повредата.  
 

* Предложен гаранционен срок над 5 

години ще се счита за нереалистичен; 

 

2. Срок за ремонт и отстраняване на 

повреда на доставеното 

оборудване /в работни дни/.  

* Предложен срок за ремонт и 

отстраняване на повреда на доставеното 

оборудване под 2 работни дни, ще се 

счита за нереалистично.  

 
 

 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

- Предоставената в офертата документация 

да бъде на български език или да бъде 

придружена с превод на български език. 

 

- Документите да са изготвени съобразно 
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образеца от документацията; 

 

-  Да бъдат спазени правилата за 

визуализация на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 при изготвянето на документи, за 

които няма предвидени образци; 
 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Обособена позиция 1  

Всички права на собственост и ползване на 

уеб базираната платформа,  след 

изпълнението на договора за доставка ще 

принадлежат на бенефициента. 

Изпълнителя няма право да разработва и 

предава сходна на предложената Уеб 

базирана софтуерна платформа за 

организация на дигитални печатници за 

срок от 3 календарни години, считано от 

датата на окончателен приемо-

предавателния протокол.    

Бенефициента ще получи изключителните 

авторски права върху платформата, както и 

изпълнимите кодове и скриптове на същия, 

в явен некодиран вид, върху електронен 

носител, включително всички използвани 

графики, снимки, картинки и таблици, 

които се използват във визуалната част на 

платформата. 

Обособена позиция 2 – Не приложимо; 

 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

Обособена Позиция 1  

Обучението на персонала на бенефициента 

е за сметка на изпълнителя.  

Условия на обучение: Минимум двама 

служители на бенефициента да бъдат 

обучени да работят с уеб базираната 

платформа. Времетраене на обучението: 80 

учебни часа /времетраене на 1 учебен час – 

40 мин./.  

 

Обособена Позиция 2 – Не приложимо; 
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Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Не приложимо; 
 

  

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: 

 

№ 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     

2     

3     

4     
 

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. За кандидати, подаващи оферта по Обособена позиция 1: 

3.1.1 Копия от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 

(три) приключили 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 оригнала“). 

3.2. За кандидати, подаващи оферта по Обособена позиция 2:  

3.2.1   Копия от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 

(три) приключили 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 оригнала“). 

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

изискват); 

4.1. За кандидати, подаващи оферта по Обособена позиция 1: 

4.1.1 Списък на основните доставки, изпълнени за последните три години, преди 

датата на обявяване на процедурата, в зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си (съдържащ име на клиент, вид на 

предоставеният софтуер/софтуерна система и време на изпълнение). 

4.1.2 Референции поне от двама клиента по т.1 

4.1.3 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 

образование или за придобита научна степени сертификати за придобита 

квалификация; Трудови и/или граждански договори; Референции, доказващи  

професионален опит; 

 

4.2. За кандидати, подаващи оферта по Обособена позиция 2: 

4.2.1 Списък на основните доставки, изпълнени за последните три години, преди 

датата на обявяване на процедурата, в зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си (съдържащ име на клиент, вид на 

предоставеното оборудване и време на изпълнение). 

4.2.2 Референции и/или приемо-предавателен протокол поне от двама клиента по т.1 

4.2.3 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 

образование или за придобита научна степени сертификати за придобита 

квалификация; Трудови и/или граждански договори; Референции, доказващи  

професионален опит; 

4.2.4 Декларация /свободен текст/, че предлаганото оборудване от кандидата е ново и 

неупотребявано. 

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; 
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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