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Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”  
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави  

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество  

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г.  

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България  
2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат.  

 

Образец № 2  

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

от ………………… (наименование на участника)…………………………………………… 

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………. 

представляван от ………………………………………………………………………………..  

Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет 

„Доставка на 5 броя информационни киоски за предоставяне на информация на 

целевите групи за първични и спешни здравни услуги в Благоевград” за нуждите 

на РЗИ-Благоевград в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.3. по проект 

“Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ 

VА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

Приемаме условията, посочени в обявата и Техническите условия на Възложителя във 

връзка с възлагане на настоящата обществена поръчка.  

1. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на обявата 

и указанията за участие в настоящата процедура, като към настоящото техническо 

предложение прилагаме и: 

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (когато е 

приложимо).  

2. Предложението ни за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация (Приложение №1) и изискванията на възложителя е следното: 

 

 

№  
Наимено 

вание  

Минимални технически параметри и 

гаранционен срок, изискани от  

възложителя  

Технически 

параметри,  
предлагани от 

участника  

Предлаган 

гаранционен 

срок от 

участника  
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1.  
Информацио 

нни киоски  

- Метална кутия със защита от вандализъм; 

- Полиестерно прахово покритие; 

- Секретно заключване; 

- Възможност за окабеляване и закрепване към 

пода; 

- 18,5”мин. LCD-TFT Тъч скрийн  

Монитор; 

- Резолюция: минимум 1366х768;  
- Видимата част на монитора да е със степен на 

защита IP65;  
- Компютърна конфигурация с двуядрен 

процесор с честота минимум 2,1 Ghz; 
- Интерфейси: USB 3.0, LAN RJ-45; 

 

 

  - SSD/HDD 120GB минимум; 
- RAM: 4 GB DDR3; 
- Захранване: да бъде предвиден захранващ блок; 
- Защита от напрежение: да бъде осигурена 

защита от напрежение; - Високоговорители: 

минимум 2 х 3W;  
- Операционна  система: Linux, Windows 

или еквивалент. 
- Гаранционен срок – минимум 36 месеца 

  

 

 

Декларираме, че ще изработим необходимия софтуер за нуждите на 

Възложителя и ще извършим обновяването му периодично по поискване от 

Възложителя.  

Декларираме, че предлаганата техника е нова, неупотребявана и 

нерициклирана.  

Прилагаме следните документи, от които е видно съответствието на 

предлаганото  оборудване  с  изискванията  на  техническите 

 спецификации (технически документи/документация на производителя с 

конкретни параметри, които доказват, че предлаганото оборудване, описано в 

техническото предложение е в съответствие с параметрите от офертата):  

 

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

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

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

 

3. Предлагаме следния срок за доставка на оборудването при изпълнение на 

обществената поръчка: 

Доставка и монтаж на информационни киоски до адреса на възложителя на 
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територията на област Благоевград:   …………(…….............…………) календарни 

дни.  

* Забележка: 

 

Предложеният срок за доставка на оборудването трябва да бъде в 

календарни дни в цяло число.  

Максималният срок за доставка на оборудването не може да бъде повече 

от 60 календарни дни.  

4. Предлагаме следното време за отстраняване на възникнал проблем, свързан с 

доставеното оборудване .......................... (..................................) астрономически 

часа.  

* Забележка: 

 

Предложеното време за отстраняване на възникнал проблем, свързан с 

доставеното оборудване трябва да бъде посочено като цяло число в 

астрономически часове.  
 

5. Задължаваме се в случай, че за отстраняване на повредата е необходим подълъг 

срок от предложения от нас в т. 4.1. и т. 4.2., да осигурим оборотна техника с 

еквивалентни технически характеристики. 

6. Декларирам, че съм запознат с проекта на договор за възлагане на 

обществената поръчка като го приемам без възражения и ако участникът, 

когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще бъде сключен 

договор изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за 

участие, в законоустановения срок. 

7. С подаване на настоящата оферта декларираме, че срока на валидност на 

нашата оферта е ......... (........................) месеца*, считано от крайния срок за 

получаване на офертите.  

 

*Забележка: 
 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 

(шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на 

валидност на офертите представлява времето, през което участниците са 
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обвързани с условията на представените от тях оферти.  

8. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за  

посочване на неверни данни.  

Подпис: ......................  

Име и фамилия: ……………………………….  

Длъжност на представляващия участника …………………… Дата:…………………….  


