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1.2.1.

1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация, изискванията на
възложителя и действащата нормативна уредба.
2. Задължаваме се да подадем оферта в отговор на поканата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП, като в нея
конкретизираме точните параметри на техниката, която ще доставяме в съответствие с
техническата спецификация на възложителя.
3. Задължаваме се да доставяме техника, която:
3.1 е в текущата производствена листа на производителя и е нова, неупотребявана и
нерециклирана;
3.2 притежава маркировка „СЕ“;
3.3 се придружава от декларации/сертификати за произход, гаранционни карти, инструкции за
експлоатация (на български език), информационни листове за безопасност и други;
3.4 е окомплектована с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели,
отговарящи на изискванията на съответните производители и на българските стандарти, като
захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските държавни стандарти
БДС – 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%.
4. Приемаме да доставяме техниката по начина и до местата, определени от възложителя.
5. Приемаме срокът за доставка на техниката да е 20 календарни дни, считано от датата на
подписване на договора.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
7. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложените към документацията за участие проект на рамково споразумение и проект на
договор.
8. Настоящото предложение е валидно 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на
офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок. (Редактирай текста)
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1.2.2.

1. Декларираме, че сме оторизирани да предлагаме, поддържаме и извършваме сервизно
обслужване на техниката, от производителя или от официален представител на техниката за
България и прилагаме оторизационно/и писмо/а на български език.
2. Задължаваме се да поддържаме оторизацията за срока на действие на договора. (Редактирай
текста)
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1.2.3.

Гаранционният срок на техниката е .......................... месеца, считано от датата на доставка на
техниката.
/Изписва се цифром и словом. При различие между срока, изписан цифром и словом, за верен се
приема срокът изписан словом. Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде пократък от 36 месеца. (Редактирай текста)
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1.2.4.

Задължаваме се:
1. гаранционната поддръжка да включва консултации и помощ на място, да покрива труда и
всички вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт, както и транспортните разходи
за устройствата от и до сервизната база;
2. гаранционната поддръжка да се осъществява 5 работни дни в седмицата по 8 часа на ден,
съобразно работното време на възложителя;
3. да приемем повредените и дефектирали носители на информация да не се връщат при замяната
им, а да остават собственост на възложителя;
4. да предоставим телефон и e-mail за сервизни заявки (help desk);
5. времето за реакция при проблем да бъде до 4 часа в работен ден от подаване на заявка от
Възложителя (по телефон или e-mail);
6. да отстраняваме повредата на място в съответната администрация;
7. да възстановяваме в работоспособно състояние техниката в срок до 72 часа от получаването на
известието за повредата;
8. когато отстраняването на проблема изисква повече от 72 часа, да предоставим, за ползване от
възложителя, еквивалентна техника или такава с по-високи параметри за временна замяна;
9. когато отстраняването на проблема изисква повече от 72 часа, същият да бъде отстранен за не
повече от 30 календарни дни. (Редактирай текста)

Тип

Да / Не

Минимално
изискване

Найлош

Найдобър

Единици

Нуждае се от
оценяване

Не

Да

—

—

Позволи на участника да
прикача документ/и

Редактирай въпроса

Добави въпрос

Предишна група

1.2. Техническо предложение

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Административен капацитет", съфинансиран от
Европейският съюз чрез Европейския социален фонд
Възложител: ЦООП към МФ
Изпълнител: НегоПро
СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:15 load:141 prerender:189 Total:204 Browser load:169 latency:29

