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Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител 

По т.I (7) от Заповед № Р – 79/30.03.2011 г. 

 

 
ДО  

„Филкаб“ АД 

гр. Пловдив 4004, 

ул. „Коматевско шосе“ № 92 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 
 

с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване:  

1.1. Сървър ERP система – 2 бр.; 

1.2. Сървър система за мобилни устройства – 1 бр.; 

1.3. Мобилни устройства за  дейността в склад – 10 бр.; 

1.4. Мобилна инфраструктура в склад – 1 бр.; 

1.5. Бар код принтери – 3 бр.“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 

процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано 

оборудване:  

1.1. Сървър ERP система – 2 бр.; 

1.2. Сървър система за мобилни устройства – 1 бр.; 

1.3. Мобилни устройства за  дейността в склад – 10 бр.; 

1.4. Мобилна инфраструктура в склад – 1 бр.; 

1.5. Бар код принтери – 3 бр.“, 

(посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в 

пояснителния документ и документацията за участие.  

Техническата оферта съдържа _____________ варианта* за изпълнение на предмета на 

процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие- НЕПРИЛОЖИМО. 

(*попълва се, ако в документацията е позволена вариантност на офертите и ако 

кандидатът предлага такава) 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Предложените от нас стоки/услуги по предмета на процедурата са подробно описани 

в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.  

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,  
(работни/календарни дни/месеци или др.) 

но не повече от срока указан в обявата/поканата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с 

приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на 

процедурата – Приложение № 2. 

(* попълва се, когато предметът на процедурата  изисква различни срокове за изпълнение) 

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета 

на настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване:  

 

1.1. Сървър ERP система – 2 бр.; 

 

Изисквания и условия на 

„Филкаб“ АД  
 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически и функционални 

изисквания: 

Параметър Минимални 

изисквания 

Централен 

процесор (CPU) 

Quad Core CPU 2,66 

GHz 

Оперативна памет 

(RAM) 

12 GB 

Твърд диск (HDD) 500 GB, RAID 10 

Формат (Form-

factor) 

Rack 

Сървърите ще се използват като основен 

(продуктивен) и резервен /тестов за работа 

на ERP системата, като целта е да се 

осигури приемлива степен на надеждност 

на системата, съпоставима с критичността и 

за бизнеса. 

 

Допълнителни изисквания: 

 Предназначен за работа под 

управлението на операционна 

система Windows Server 2008 R2 или 

еквивалент в сървърните им издания; 
 Всички компоненти трябва да са от 

серии и модели, преминали 

продуктова сертификация в 

съответствие с европейските 

стандарти за качество и безопасност 
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или еквиваленти и да имат 

декларация за съответствие и 

маркиран знак СЕ или еквивалент на 

производителя. 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 Гаранционен срок – минимум 12 

месеца.  

 Възможност за отстраняване на 

повреда на място.  

 Срок на доставка на резервни части – 

максимум 72 астрономически часа.  

 Време за реакция при повреда – 

максимум 12 астрономически часа 

след приемане на сигнал за 

техническа повреда.  

 Време за отстраняване на повреда – 

максимум 72 астрономически часа.  

Срокът на гаранционния срок се фиксира 

от датата на финалния приемо - 

предавателен протокол след изпълнение на 

всички дейности по доставка, инсталация 

и въвеждане в експлоатация. 

Изпълнителят трябва да посочи срок за 

извънгаранционна поддръжка – минимум 36 

месеца. 

Изпълнителят трябва да декларира 

запазване на условията за гаранционна 

поддръжка и при следгаранционната 

поддръжка. 

Забележка: Предложените от 

кандидатите срокове и време трябва да 

бъдат еднакво посочени за всички 

компоненти от оборудването, предмет на 

доставка по настоящата процедура  

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

Техническа спецификация/технически 

паспорт, ръководство за експлоатация на 

български език, гаранционна карта и 

документи за качество и безопасност или 

еквивалент/СЕ маркиравка или еквивалент/ 

за предлаганите серии оборудване в 

оригинал или заверено копие от 

Изпълнителя с подпис, печат и думите 
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„Вярно с оригинала” . 
 

Изисквания към правата на собственост 

и правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Неприложимо  
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Изпълнителят да извърши безплатно 

обучение на място след монтажа на 

оборудването. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Бенефициентът ще осигури помещение и 

необходимите условия за монтаж и 

въвеждане в експлоатация в съответствие 

с изискванията и указания на 

производителя. 

  

Други:  

Доставеното оборудване трябва да бъде 

инсталирано и пуснато в  експлоатация. 

Разходите за опаковка, застраховка, 

транспорт и обучение са за сметка на 

Изпълнителя и не се включват в цената на 

доставката. 

  

 

1.2. Сървър система за мобилни устройства – 1 бр.; 

 

Изисквания и условия на 

„Филкаб“ АД  

Минимални технически и функционални 

изисквания: 
 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

Параметър Минимални 

изисквания 

Централен 

процесор (CPU) 

Dual Core CPU 2 

GHz 

Оперативна памет 

(RAM) 

8 GB 

Твърд диск (HDD) 500 GB, RAID 1 

Формат (Form-

factor) 

Rack 

Сървърът ще се използва за работата на 

системата, управляваща мобилните 

устройства и ще има връзка с основния 

сървър на ERP системата. 
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Допълнителни изисквания: 
 Предназначен за работа под 

управлението на операционна 

система Windows Server 2008 R2 или 

еквивалент в сървърните им издания; 

 Всички компоненти трябва да са от 

серии и модели, преминали 

продуктова сертификация в 

съответствие с европейските 

стандарти за качество и безопасност 

или еквиваленти и да имат 

декларация за съответствие и 

маркиран знак СЕ или еквивалент на 

производителя. 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 Гаранционен срок – минимум 12 

месеца.  

 Възможност за отстраняване на 

повреда на място.  

 Срок на доставка на резервни части – 

максимум 72 астрономически часа.  

 Време за реакция при повреда – 

максимум 12 астрономически часа 

след приемане на сигнал за 

техническа повреда. 

 Време за отстраняване на повреда – 

максимум 72 астрономически часа. 

Срокът на гаранционния срок се фиксира 

от датата на финалния приемно 

предавателен протокол след изпълнение на 

всички дейности по доставка, инсталация 

и въвеждане в експлоатация. 

Изпълнителят трябва да посочи срок за 

извънгаранционна поддръжка – минимум 36 

месеца. 

Изпълнителят трябва да декларира 

запазване на условията за гаранционна 

поддръжка и при следгаранционната 

поддръжка. 

Забележка: Предложените от 

кандидатите срокове и време трябва да 

бъдат еднакво посочени за всички 

компоненти от оборудването, предмет на 

доставка по настоящата процедура. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 
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предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

Техническа спецификация/технически 

паспорт, ръководство за експлоатация на 

български език, гаранционна карта и 

документи за качество и безопасност или 

еквивалент/СЕ маркиравка или еквивалент/ 

за предлаганите серии оборудване в 

оригинал или заверено копие от 

Изпълнителя с подпис, печат и думите 

„Вярно с оригинала” . 

Изисквания към правата на собственост 

и правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Неприложимо  

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Изпълнителят ще извърши безплатно 

обучение на място след монтажа на 

оборудването. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Бенефициентът ще осигури помещение 

и необходимите условия за монтаж и 

въвеждане в експлоатация в съответствие 

с изискванията и указания на 

производителя. 

  

Други:  

Доставеното оборудване трябва да 

бъде инсталирано и пуснато в  

експлоатация. 

Разходите за опаковка, застраховка, 

транспорт и обучение са за сметка на 

Изпълнителя и не се включват в цената на 

доставката. 

  

 

1.3. Мобилни устройства за  дейността в склад – 10 бр.; 

 

Изисквания и условия на 

„Филкаб“ АД  
 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 
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Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически и функционални 

изисквания: 

 

Параметър Минимални 

изисквания 

Операционна 

система (OS) 

Windows Mobile 

или еквивалент 

Комуникация GPRS/3G, WLAN 

Живот на батерията Не по-малко от 10 

часа активна работа 

Други  Вграден бар код 

скенер  

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 Гаранционен срок – минимум 12 

месеца .  

 Възможност за отстраняване на 

повреда на място.  

 Срок на доставка на резервни части – 

максимум 72 астрономически часа.  

 Време за реакция при повреда – 

максимум 12 астрономически часа 

след приемане на сигнал за 

техническа повреда.  

 Време за отстраняване на повреда – 

максимум 72 астрономически часа. 

 Извънгаранционна поддръжка – 

минимум 36 месеца 

 

Забележка: Предложените от 

кандидатите срокове и време трябва да 

бъдат еднакво посочени за всички 

компоненти от оборудването, предмет на 

доставка по настоящата процедура. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

Техническа спецификация/технически 

паспорт, ръководство за експлоатация на 

български език и гаранционна карта. 
 

  

Изисквания към правата на собственост 

и правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 
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Неприложимо  
 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Възможност за безплатно обучение на 

място след монтажа и въвеждане в 

експлоатация на оборудването. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Неприложимо ) 

  

Други:  

Доставеното оборудване трябва да 

бъде инсталирано и пуснато в  

експлоатация. 

Разходите за опаковка, застраховка, 

транспорт и обучение са за сметка на 

Изпълнителя и не се включват в цената на 

доставката. 
 

  

 

1.4. Мобилна инфраструктура в склад – 1 бр.; 

 

Изисквания и условия на 

„Филкаб“ АД  
 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически и функционални 

изисквания: 

 

Параметър Минимални 

изисквания 

Комуникационен 

интерфейс 

Система от 

WLAN/LAN 

рутери 

Допълнителни изисквания: 

Комуникационният интерфейс ще работи в 

силно смущаваща среда. Необходимо е  80% 

безжично покритие във всяка точка на 

склада. 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 Гаранционен срок – минимум 12 

месеца .  

 Възможност за отстраняване на 

повреда на място.  

  



 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от „Филкаб“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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 Срок на доставка на резервни части – 

максимум 72 астрономически часа.  

 Време за реакция при повреда – 

максимум 12 астрономически часа 

след приемане на сигнал за 

техническа повреда.  

 Време за отстраняване на повреда – 

максимум 72 астрономически часа. 

 Извънгаранционна поддръжка – 

минимум 36 месеца 

 

Забележка: Предложените от 

кандидатите срокове и време трябва да 

бъдат еднакво посочени за всички 

компоненти от оборудването, предмет на 

доставка по настоящата процедура. 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

Техническа спецификация/технически 

паспорт, ръководство за експлоатация на 

български език и гаранционна карта. 
 

  

Изисквания към правата на собственост 

и правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Неприложимо  
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

Възможност за безплатно обучение на 

място след монтажа и въвеждане в 

експлоатация на оборудването. 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Неприложимо ) 

  

Други:  

Доставеното оборудване трябва да 

бъде инсталирано и пуснато в  

експлоатация. 

Разходите за опаковка, застраховка, 

транспорт и обучение са за сметка на 

Изпълнителя и не се включват в цената на 

доставката. 

  

 

 



 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от „Филкаб“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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1.5. Бар код принтери – 3 бр. 

 

Изисквания и условия на 

„Филкаб“ АД  
 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

Минимални технически и функционални 

изисквания: 

 

Параметър Минимални 

изисквания 

Резолюция 203 или повече 

Комуникационен 

интерфейс 

USB 2.0,WLAN 

802.11 b/g,RS-

232C сериен порт 

Максимална ширина 114 мм – режим 

tear & cutter;  

108 мм – режим 

peel & rewind 

Минимална ширина 25 мм  

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 Гаранционен срок – минимум 12 

месеца .  

 Възможност за отстраняване на 

повреда на място.  

 Срок на доставка на резервни части – 

максимум 72 астрономически часа.  

 Време за реакция при повреда – 

максимум 12 астрономически часа 

след приемане на сигнал за 

техническа повреда.  

 Време за отстраняване на повреда – 

максимум 72 астрономически часа. 

 Извънгаранционна поддръжка – 

минимум 36 месеца 

 

Забележка: Предложените от 

кандидатите срокове и време трябва да 

бъдат еднакво посочени за всички 

компоненти от оборудването, предмет на 

доставка по настоящата процедура. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

  



 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от „Филкаб“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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Техническа спецификация/технически 

паспорт, ръководство за експлоатация на 

български език и гаранционна карта. 
 

Изисквания към правата на собственост 

и правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Неприложимо  
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

Възможност за безплатно обучение на 

място след монтажа и въвеждане в 

експлоатация на специализираното 

оборудване. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Неприложимо ) 

  

Други:  

Доставеното оборудване трябва да 

бъде инсталирано и пуснато в  

експлоатация. 

Разходите за опаковка, застраховка, 

транспорт и обучение са за сметка на 

Изпълнителя и не се включват в цената на 

доставката. 

  

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 

обхват.  

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 

Приложение № 1 – Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, 

подлежащи на изпълнение; 

Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата; 

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата). 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 

___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 

 

 



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Филкаб“ АД 

и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 
Приложение № 1 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

на стоките от предмета  

на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 

№
 

 Оферта на Участника  

Описание на доставките Мярка 

 

К – во Тип Описание Стандарт Про-изво-

дител 

Страна 

на 

произход 

Забеле

жка 

1.1 Сървър ERP система 
  

 

      

1.2 Сървър система за 

мобилни устройства 
        

1.3 Мобилни устройства за  

дейността в склад 
        

1.4 Мобилна инфраструктура 

в склад 
        

http://www.opcompetitiveness.bg/
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Филкаб“ АД 
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1.5 Бар код принтери 
        

 

 

ДАТА: _____________ г.                                                                                    ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

                                                                                   ___________________________________________ 
                                                                                          (име и фамилия) 

                                                                                    ___________________________________________ 
                                                                                     (длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Филкаб“ АД 

и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

  

14 

 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

 

Приложение № 2  

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

График за изпълнение на предмета на процедурата 

 
*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на договора 
 

 

ДАТА: _____________ г.                                                                                    ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

                                                                                   ___________________________________________ 
                                                                                          (име и фамилия) 

                                                                                    ___________________________________________ 
                                                                                     (длъжност на представляващия кандидата) 

  
  

№
 

Описание 

/Вид и № на стоките, които ще се доставят/ 

Начален срок* 

на започване на изпълнението 

Краен срок*за приключване на 

изпълнението  

 

Забележка 

1.1 Сървър ERP система    

1.2 Сървър система за мобилни устройства    

1.3 Мобилни устройства за  дейността в склад    

1.4 Мобилна инфраструктура в склад    

1.5 Бар код принтери    

http://www.opcompetitiveness.bg/

