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Образец на оферта по чл. 35, ал. 3 за участие в процедура на открит избор
По т.I (3) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ДО 
„НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ЕООД
(Бенефициент- наименование)

Гр. Монтана, ул. “Стефан Караджа” № 8, ет.2
(Адрес на бенефициента)

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 ДМА и ДНА за изграждане на високо-
скоростна цифрова комуникационна платформа за широколентов интернет, тв и 
интерактивни мултимедийни услуги по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
-Концентратор за терминиране на достъп на абонати – 7 броя;
-Опорен граничен рутер/комутатор - 48 port 1000BASE-X  SFP – 1 брой;
-Опорен граничен рутер/комутатор - 48 port 100/1000BASE-Т – 5 броя;
-Опорен 10Гбит/с комутатор за достъп – 4 броя;
-Опорен комутатор за достъп – 5 броя;
-Сървър за запис на ТВ програми и гледане в удобно за абоната време – 4 броя;
-Сървър за Видео по поръчка – 1 брой;
-Сървър за запис на ТВ съдържание и възможност за възпроизвеждане от самия абонат 
по всяко време – 1 брой;
-Сървър за предаване и дистрибутиране на цифрово съдържание (рестримър) – 5 броя;
-Базов сървър – 4 броя;
-Уред за спояване на оптични влакна (сплайсър) – 2 броя;
-Уред за измерване на показатели на оптични влакна – 1 брой;
-Трифазен дизелов генератор – 1 брой;
-Устройство за осигуряване на непрекъснат режим на работа 4KVA без прекъсване на 
изходното напрежение – 1 брой;
-Устройство за осигуряване на непрекъснат режим на работа 2KVA без прекъсване на 
изходното напрежение - 3 броя;
-Монофазен бензинов генератор – 4 броя.

Обособена позиция 2:
- Платформа за управление на гигабитова пасивна оптична мрежа – 1 брой.
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Обособена позиция 3:
-Софтуерно приложение за предаване и дистрибутиране на цифров видео поток върху 
IP протокол (рестримър) – 1 брой;
-Софтуерно приложение за мониторинг, диагностика и известяване на IPTV услуга – 1 
брой;
- Софтуерно приложение за криптиране на цифрово съдържание за 5000 абоната –
криптираща система – 1 брой;
-Софтуерно приложение за запис на ТВ програма и гледане в удобно за абоната време –
1 брой;
-Софтуерно приложение за Видео по поръчка – 1 брой;
-Софтуерно приложение за запис на ТВ съдържание и възможност за възпроизвеждане 
от самия абонат по всяко време – 1 брой.

Обособена позиция 4:
-Софтуерно приложение за техническа поддръжка, приемане на обаждане, 
регистриране и изпращане на повреди – 1 брой;
-Софтуерно приложение за графично чертане, визуализация на мрежата от активни 
устройства и абонати и регистриране на събития и аларми – 1 брой;
-Софтуерно приложение за мониторинг, наблюдение, известяване и записване на 
събития в мрежата и последващ анализ – 1 брой;
-Софтуерно приложение за интеграция на новите услуги и софтуери към съществуваща 
билинг система – 1 брой.“ по Обособена позиция.......

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________.

Разплащателна сметка: ДДС сметка:
BIC   :___________________;                                        BIC   :__________________;
IBAN:_________________;                                           IBAN:______________________;
банка: _______________________ ;        банка: ________________________;
град/клон/офис: _______________;                              град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за определяне на изпълнител при процедура с открит избор с предмет: 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА за изграждане на високо-
скоростна цифрова комуникационна платформа за широколентов интернет, тв и 
интерактивни мултимедийни услуги по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
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-Концентратор за терминиране на достъп на абонати – 7 броя;
-Опорен граничен рутер/комутатор - 48 port 1000BASE-X  SFP – 1 брой;
-Опорен граничен рутер/комутатор - 48 port 100/1000BASE-Т – 5 броя;
-Опорен 10Гбит/с комутатор за достъп – 4 броя;
-Опорен комутатор за достъп – 5 броя;
-Сървър за запис на ТВ програми и гледане в удобно за абоната време – 4 броя;
-Сървър за Видео по поръчка – 1 брой;
-Сървър за запис на ТВ съдържание и възможност за възпроизвеждане от самия абонат 
по всяко време – 1 брой;
-Сървър за предаване и дистрибутиране на цифрово съдържание (рестримър) – 5 броя;
-Базов сървър – 4 броя;
-Уред за спояване на оптични влакна (сплайсър) – 2 броя;
-Уред за измерване на показатели на оптични влакна – 1 брой;
-Трифазен дизелов генератор – 1 брой;
-Устройство за осигуряване на непрекъснат режим на работа 4KVA без прекъсване на 
изходното напрежение – 1 брой;
-Устройство за осигуряване на непрекъснат режим на работа 2KVA без прекъсване на 
изходното напрежение - 3 броя;
-Монофазен бензинов генератор – 4 броя.

Обособена позиция 2:
- Платформа за управление на гигабитова пасивна оптична мрежа – 1 брой.

Обособена позиция 3:
-Софтуерно приложение за предаване и дистрибутиране на цифров видео поток върху 
IP протокол (рестримър) – 1 брой;
-Софтуерно приложение за мониторинг, диагностика и известяване на IPTV услуга – 1 
брой;
- Софтуерно приложение за криптиране на цифрово съдържание за 5000 абоната –
криптираща система – 1 брой;
-Софтуерно приложение за запис на ТВ програма и гледане в удобно за абоната време –
1 брой;
-Софтуерно приложение за Видео по поръчка – 1 брой;
-Софтуерно приложение за запис на ТВ съдържание и възможност за възпроизвеждане 
от самия абонат по всяко време – 1 брой.

Обособена позиция 4:
-Софтуерно приложение за техническа поддръжка, приемане на обаждане, 
регистриране и изпращане на повреди – 1 брой;
-Софтуерно приложение за графично чертане, визуализация на мрежата от активни 
устройства и абонати и регистриране на събития и аларми – 1 брой;
-Софтуерно приложение за мониторинг, наблюдение, известяване и записване на 
събития в мрежата и последващ анализ – 1 брой;
-Софтуерно приложение за интеграция на новите услуги и софтуери към съществуваща 
билинг система – 1 брой.“ по Обособена позиция........

(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.
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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.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________
(посочва се срока, определен от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за 
участие).

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице - документ за 
самоличност – заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;

2. Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от Постановление № 55 на Министерския съвет 
от 12 март 2007 г.- оригинал;

3. Декларация за валидност на офертата по чл. 35, ал. 1 от Постановление № 55 на 
Министерския съвет от 2007 г. – по образец, оригинал;

4. Удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено с подпис, печат и текст 
„Вярно с оригинала“ копие, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди 
крайната дата за подаване на офертите или извлечение от съдебен регистър или 
Търговския регистър, или еквивалентен документ, отразяващ актуалното състояние, 
издаден от съдебен или административен орган от държавата, в която участникът е 
установен или регистриран – оригинал или заверено с подпис, печат и текст „Вярно с 
оригинала“ копие;
- В случай, че кандидатът е регистриран в търговския регистър към Агенция по 
вписванията посочените в т.1 и т.4 по-горе документи няма да се представят ако бъде 
представен Единен Идентификационен Код (ЕИК) на кандидата като информацията 
обявена в търговския регистър ще бъде проверявана по служебен път;

5. Документи за платена гаранция за участие – заверени от кандидата с подпис, печат и 
текст „Вярно с оригинала“ копие от платежно нареждане и извлечение от банковата 
сметка на кандидата за извършения превод в полза на „Нет-сърф.нет“ ЕООД или 
вносна бележка по горепосочената банкова сметка на „Нет-сърф.нет“ ЕООД;

6. Отчет за приходите и разходите (или еквивалент) като съставна част от годишния 
финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в зависимост от 
датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копие заверено 
от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“.;

7. Списък на основните договори за доставка и/или монтаж и/или инсталиране и/или 
въвеждане в експлоатация и/или техническа поддръжка на ДМА и/или ДНА, подобни 
на тези в обособената позиция, за която се кандидатства, изпълнени през последните 3 
години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от заверени 
копия на препоръки за добро изпълнение във връзка с всеки такъв договор;

8. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 
кандидата и/или на ръководните му служители и/или на лицата, които отговарят за 
извършването на доставката, когато включва въвеждането на ДМА или ДНА в 
експлоатация:
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- списък с имената и длъжностите на поне 2 експерти от персонала на кандидата със 
завършено  висше образование (в областта на информатиката или  информационните 
системи или  комуникационните технологии или компютърните технологии или  
компютърното проектиране,  програмиране, графика или уеб-дизайн или 
електрониката или микроелектрониката или софтуерното инженерство или 
електротехниката или автоматиката или машиностроенето или компютърните науки 
или други специалности в сферата на Информационните и комуникационните 
технологии) с поне 1 година професионален стаж - оригинал;
- дипломи за завършеното висше образование на поне 2 експерти от персонала на 
кандидата съвпадащи с експертите от гореспоменатия списък – копия, заверени от 
кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;

9. 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);

10. Документи по т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 
Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. (когато се предвижда участието на

подизпълнители);
11. Документ за закупена документация за участие – заверено от кандидата с подпис, 

печат и текст „Вярно с оригинала“ копие на фактура и фискален бон за платена сума 
на каса в офиса на дружеството на адрес: гр. Монтана, ул. “Стефан Караджа” № 8, 
ет.2;

12. Техническа оферта по образец на бенефициента;
13. Ценова оферта по образец на бенефициента;
14. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Забележка: Представените документи трябва да отговарят на изискванията на 
Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г., на посочените от 
бенефициента условия в Изискванията към офертите и Пояснителния документ за 
процедурата.


