
Приложение № 4 

 

ДО 

      ОУ „Христо Ботев”       

гр. Раковски, ул. „Петър Богдан” № 48 

   

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 

за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на 29 броя 

терминални работни места за оборудването на  два компютърни кабинета, по 

Национална програма "ИКТ в училище", за нуждите на ОУ «Христо Ботев»  

град Раковски 

 

от………………………………………………..........................................................................,  

                                      /наименование на участника/ 

 

ЕИК......................................, със седалище ........................., адрес на управление 

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

представлявано от ………………..............................................................., в качеството му/ 

й на .................................., ЕГН ........................................  

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

 След запознаване с Документацията за участие в провеждана от Вас   

обществена поръчка с предмет „Доставка на 29 броя терминални работни места 

(терминали с видеоинтензивни приложения) за оборудването на два компютърни 

кабинета, по Национална програма "ИКТ в училище", за нуждите на ОУ «Христо 

Ботев» град Раковски, предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови 

условия: 

 

І. Нашето финансово предложение за техническото оборудване по проект 

„ИКТ в училище“  по национална програма на МОН  е както следва: 

 

1. Доставка на 29 броя терминални решения: 

 

Марка/модел Количество Ед. цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 

Описание на доставения терминал 29   

Описание на доставения монитор 29   

Описание на доставената клавиатура 29   

Описание на доставената мишка 29   

Общо:    

 

Общо словом: .................................................................................................... 

 

2. Доставка на 2 брой сървъри: 



 

Марка/модел Количество Ед. цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 

Описание на доставения процесор    
Описание на доставената памет RAM, с-но 

техн. спецификация от документацията 
   

Описание на доставения хард диск, с-но 

техн. спецификация от документацията 

   

Описание на доставеното оптично 

устройство, с-но техн. спецификация от 

документацията 

   

Описание на доставената дънна платка, 

видеокарта и др. 

   

Описание на доставената кутия за сървър 

(със съответните ВИ-портове) 

   

Описание на доставения монитор    

Описание на доставената клавиатура    

Описание на доставената мишка    

Общо:    

 

Общо словом: ........................................................................................ 

 
Забележка: Участниците да се  съобразят отностно количествата изцяло с 

техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата 

обществена поръчка  

 

3. Доставка на 2 броя непрекъсваемо токозахранващо устройство: 

 

Марка/модел Количество Ед. цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 

Описание на доставеното непрекъсваемо 

токозахранващо устройство 

2   

Общо:    

  

Общо словом: ........................................................................................ 

 

Забележка: Участниците да се  съобразят изцяло с техническата спецификация, 

неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка  

 

4. Доставка на софтуер 

Марка/модел Количество Ед. цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 

Описание на доставения софтуер за 

сървърите  

   

Лицензи за клиентски достъп (на 

терминалите) 

   

Описание на доставения софтуер за 

осъществяване на контрол и управление 

   



на терминалните станции 

Описание на доставения софтуер за 

управление на класната стая 

   

 

Общо словом: ........................................................................................ 

 

Забележка: 1. Предлаганият софтуер е с меню и с ръководство за употреба на български 

език (вкл. на хартиен носител)                  

          2. Участниците да се съобразят относно количествата изцяло с техническата 

спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка 

и с условията на доставчика носител на правата на доставения софтуер /когато е 

приложимо/  

 

5. Инсталация на операционна система, настройка на терминали: 

……………………………………………………лева без ДДС и ...............лева с ДДС 

/с цифри и думи/ 

 

6. Инсталация и изграждане (доизграждане) на компютърни мрежи в залите:  

 

Марка/модел Количество Ед. цена в 

лева без ДДС 

Обща цена за 

в лева без 

ДДС 

Описание на доставените елементи за  

изграждане (доизграждане) на 

компютърните мрежови 

инфраструктури в залите (окабеляване, 

суичове, реализация) 

   

Изграждане на слаботокова инсталация 

в два учебни кабинета 

   

Изграждане на кабелна система, 

посредством модулни подови кутии в 

два кабинета за по 16 работни места 

   

 

 

………………………………………………………лева без ДДС и ...............лева с ДДС 

                                 /с цифри и думи/ 

 

7. Обучение на отговорни за кабинетите лица:  
………………………………………………………лева без ДДС и ...............лева с ДДС 

                                               /с цифри и думи/ 

 

 

Общата сума за изпълнение на обществената поръчка е: 

…………………………………………………………………………….лева без ДДС и 

..................................................................................................................лева с ДДС. 

 
    В случай, че констатирате несъответствие между сумите, написани с цифри и тези, 

написани с думи, важат сумите, написани с думи. 

 



 При така предложените от нас условия и цени, в нашето ценово предложение сме 

включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на 

поръчката. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на 

поръчката в пълно съответствие с офертното ни предложение, както и с условията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Публичната покана, документацията за участие, 

включително проекта за договор. 

 

Валидността на направеното от нас предложение е за срок от: ……… 
(……………………………) календарни дни считано от деня, следващ крайния срок за 

получаване на офертите.  

(Срокът за валидност на офертата е времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти и трябва да е не по-малко 

от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на представянето на офертата) 

 

Декларирам, че съм запознат с предложения проектодоговор, като заявявам, че съм 

съгласен с неговите клаузи и се задължавам, ако нашето предложение бъде прието, да 

подпиша Договора и съответните приложения в тридневен срок от датата на 

получаване на Възлагателното писмо.  

 

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще поемем следните гаранции: 

 За неизменни цени за срока на изпълнение, гаранционния срок; 

 По преценка на участника: следгаранционното безплатно сервизно обслужване  на 

терминалите и сървърите за ........... месеца; 

 Да съблюдаваме обема, мястото и срока за изпълнение; 

 В рамките на гаранционния период при необходимост от допълнително заявяване на 

даден компонент (например повреда на монитор по вина на Възложителя), се 

задължаваме да не оферираме по-високи цени от тези в офертата. 

 

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на  

 

.....................................................................................................………...................................... 

(посочва се името на участника) 

 …….............................................................................................................................................. 

(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице) 

(Офертата се подписва от представляващия участника, като това упълномощено 

лице изписва саморъчно трите си имена. Поставя се и печат на участника.) 

Дата .........................2013 г.                    Изготвил офертата:…………................... 

 

гр. .................................       /име, подпис/ 


