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ДО  
„НАЧЕВИ – С-ИЕ“ СД  

(Бенефициент- наименование) 
гр. Сливен 8800,  ул."Д. Чинтулов" № 17 

(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: 

 “__________________________________________________________________” 
(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 въвеждане в експлоатация на Системен софтуер за "умен диван" 
(наименование на предмета на процедурата) 

 

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 ________________ 
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 
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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 

„НАЧЕВИ - С-ИЕ“ СД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк
а 

Изисквания към изпълнението и качеството 
на стоките / услугите / строителството: 

Системен софтуер за "умен диван" със 
следния набор от функционалности: 
 

1. Система за управление и 
програмно осигуряване на смарт 
диван – Целта на системата е да 
покрие всички специфики за 
функциониране на „умния диван“ – 

подгряване, охлаждане, релакс 
механизъм, вграден субуфер и 
разстягащ се механизъм, задвижвани 
от електродвигател. 

2. Единен интерфейс за управление 
на всички функции в дивана; 

3. Създаване и управление на 
персонални профили, свързавне с 
интернет и локални мрежи; 

4. Интегриране със система „умен 
дом”; 

 

Допълнителни технически и 
функционални характеристики /за 
оценяване/: 

- Управление на температурата на 
отделните места за сядане – всяко 
място за сядане да може да се 
управлява поотделно или заедно. 

- Управление на изтеглянето на релакс 
механизма - всяко място за сядане да 
може да се управлява поотделно или 
заедно; 
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- Наличие на мининум три степени на 
разтягане на всяко място за сядане.  

 
 

Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо): 

 Минимален срок за гаранционна 
поддръжка, предоставен от Изпълнителя 
– 12 (дванадесет) месеца. 

*Срокът на гаранционната поддръжка се 
оферира в месеци 

*Максимален срок на гаранционна 
поддръжка – 36 месеца. Участник, 
предложил по-дълъг срок от максималния 
ще бъде отстранен от участие поради 
нереалистичност на представената 
оферта. 
 

 Срок за отстраняване на дефект по време 
на гаранционният срок от подаването на 
сигнал за възникнал проблем  
 

*Срокът за отстраняване на дефект по 
време на гаранционният срок от 
подаването на сигнал за възникнал проблем 
се оферира от кандидатите в часове.  

*Минимален за отстраняване на дефект по 
време на гаранционният срок от 
подаването на сигнал за възникнал проблем 
– 5 часа. Участник, предложил по-кратък 

срок от минималния ще бъде отстранен от 
участие поради нереалистичност на 
представената оферта. 
 

  

Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на предмета 
на процедурата (ако е приложимо):  

 Преди подписването на приемо-

предавателен протокол за доставка, 
изпълнителя следва да предостави на 
„Начеви -90 –С-ИЕ“ СД ръководство за 
ползване и експлоатация на софтуерния 
продукт на български език; 
 

  

Изисквания към правата на собственост и 
правата на ползване на интелектуални 
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продукти (ако е приложимо). 
Предоставяне от Изпълнителя на пълни и 
изключителни права, включително авторски 
и такива на интелектуална собственост на 
„Начеви -90 –С-ИЕ“ СД върху доставеният 

софтуер, без заплащане на допълнителни 
суми за каквато и да е част от него, 
включително за лицензи.

 

Изисквания за обучение на персонала на 
бенефициента за експлоатация : 
 Преди подписване на приемо-

предавателен протокол за доставка, 
изпълнителят следва да извърши 
обучение за работа на екипа на „Начеви 
-90 –С-ИЕ“ СД (3 души) за работа със 
Системен софтуер за "умен диван", като 
разходите за обучението са за сметка на 
изпълнителя. При подаване на оферта 
кандидатите следва да представят 
програма за обучението. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо).  
 

Неприложимо  

  

Други:  
 Изпълнителят следва да извърши 72 

часова проба за функционалност на 
интегрираният Системен софтуер за 
"умен диван" преди подписване на 
приемо-предавателен протокол; 

 Системният софтуер да може да се 
използва от „Начеви -90 –С-ИЕ“ СД за 
неограничено време, без възникването 
на допълнителен разход за Възложителя 
за заплащане на лицензи или 
абонаменти; 

 Кандидатите следва да опишат към 
своите оферти подхода и методологията, 
които ще приложат при изпълнение 
предмета на процедурата, за да 
реализират в пълен обхват минималните 
и допълнителните технически и 
функционални характеристики на 
Системен софтуер за "умен диван". 
Представените подход и методология 
трябва да обхващат цялостното 
реализиране на доставката, план за 
изпълнение, както и необходимите 
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дейности и експерти, които ще участват 
в изпълнението. 

 Всички документи изготвени на чежд 
език се представят и в превод на 
български език. 

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 
всички разходи, свързани с пълното и качествено 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 
единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата   

цена на офертата. 
 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 
сумата, написана с думи. 
 
 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 
 

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.; 

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице или физическо лице, се прилагат 

аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната държава –
оригинал или заверено от кандидата копие, придружено от превод на български език. 
 

В случай, че кандидатът е обединение/и/или ще бъдат използвани подизпълнители, 
документите по точки 1 и 2 се представят за всяко едно от лицата, включени в 
обединението/подизпълнителите. 
 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват) - 

описват се; 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 
изискват) - описват се; 

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; 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 
___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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