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Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за участие в процедура на 

“Избор с публична покана” 

 

 

           ДО  

„НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД 
                   (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 „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

 “Доставка и въвеждане в експлоатация на следните ДМА: 

- Пасивна оптична мрежа в град Враца - 1 брой; 

- Пасивна оптична мрежа в град Благоевград - 1 брой.” 
(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 следните ДМА: 

- Пасивна оптична мрежа в град Враца - 1 брой; 

- Пасивна оптична мрежа в град Благоевград - 1 брой.”  
(наименование на предмета на процедурата) 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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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. 

 

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 

„НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД  

(наименование на бенефициента) 

Предложение на 

кандидата 

Марка/модел/произв

одител/тех-нически 

характеристики 

Забеле

жка 

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / 

услугите / строителството: 

Пасивна оптична мрежа в град Враца – 1 брой, с 

eквивалентни или по-добри параметри от следните 

минимални технически и функционални 

характеристики: 

• OLT с 16 слота, възможност за 10 Gbit uplink – 1 брой; 

• Оптичен Кабел FO 2 влакна G.652 D SLТ – 70000 

метри; 

• Оптичен Кабел FO 6 влакна G.652 D SLТ - 11880 

метри; 

• Оптичен Кабел FO 12 G.652 D SLТ - 21323 метри; 

• Оптичен Кабел FO 24 G.652 D - 7091 метри; 

• Оптичен Кабел FO 48 G.652 D - 10466 метри; 

• Оптичен Кабел FO 72 G.652 D - 2400 метри; 

• Оптичен Кабел FO 96 G.652 D - 6751 метри; 

• Оптичен Разпределителен Шкаф - 14 броя; 

• Оптичен Разпределителен модул /оптична муфа/ - 372 

броя; 

• Оптична Разпределителна кутия - 2832 броя; 

• Оптичен Сплитер с делене 1:2 с адаптери - 96 броя; 
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• Оптичен Сплитер с делене 1:4 (или по-голямо) с 

адаптери - 2832 броя; 

• Оптичен Сплитер с делене 1:16 с адаптери - 192 броя; 

• Оптичен Пач Панел /ОДФ/ 3U, 96 SC единични 

адаптери - 48 броя; 

• Оптичен Пигтаил SC/PC, 1 метър дължина - 4608 

броя; 

• Оптичен Адаптер SC/PC единичен - 4608 броя; 

• HDPE тръба с висока плътност за полагане на 

оптичен кабел в канална мрежа на БТК ф40 - 20000 

метри; 

• Оптична Сплайс Касета за не по-малко от 24 сплайса - 

96 броя; 

• ОНТ с 4 Гигабитови порта, IPTV - 1750 броя; 

• Network Line Cards с включени SFP модули - 16 броя; 

• Set Top Box с поддръжка на Linux ОС, HDMI, RJ-45 

10/100 Base-T   1750 броя. 

 

Пасивна оптична мрежа в град Благоевград – 1 брой, с 

eквивалентни или по-добри параметри от следните 

минимални технически и функционални 

характеристики: 

• Оптичен Кабел FO 2 влакна - 99144 метри; 

• Оптичен Кабел FO 6 влакна G.652 D SLT - 29997 

метри; 

• Оптичен Кабел FO 12 G.652 D SLT - 24337 метри; 

• Оптичен Кабел FO 24 G.652 D - 11326 метри; 

• Оптичен Кабел FO 48 G.652 D - 6045 метри; 

• Оптичен Кабел FO 72 G.652 D - 3852 метри; 

• Оптичен Кабел FO 96 G.652 D - 2067 метри; 

• Оптичен Кабел FO 144 G.652 D - 3853 метри; 

• Оптичен Разпределителен Шкаф - 35 броя; 

• Оптичен Разпределителен модул - 524 броя; 

• Оптична Разпределителна кутия - 1203 броя; 

• Оптичен Сплитер с делене 1:2 с адаптери - 150 

броя; 

• Оптичен Сплитер с делене 1:4 (или по-голямо) с 

адаптери - 2400 броя; 

• Оптичен Сплитер с делене 1:16 с адаптери - 301 

броя; 

• Оптичен Пач Панел /ОДФ/ 3U, 96 SC единични 

адаптери – 35 броя; 

• Оптичен Пигтаил SC/PC, 1 метър дължина - 3360 

броя; 

• Оптичен Адаптер SC/PC единичен - 3360 броя; 

• Оптична Сплайс Касета за не по-малко от 24 

сплайса - 70 броя; 

• ОНТ с 4 Гигабитови порта, IPTV - 1250 броя; 

• Network Line Cards с включени SFP модули - 3 

броя; 
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• Set Top Box с поддръжка на Linux ОС, HDMI, RJ-

45 10/100 Base-T - 1250 броя. 

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната 

поддръжка (ако е приложимо): 

1. Гаранционен срок –(да се посочи в месеци); 

2. Време за реакция при възникнал проблем – (да се 

посочи в минути); 

3. Време за отстраняване на повреда на място – (да 

се посочи в часове); 

4. Срок на извънгаранционен сервиз – (да се посочи 

в месеци). Извънгаранционният сервиз включва 

остраняване на повреди, дефекти или 

неизправности по активите предмет на доставка 

по този договор за сметка на Възложителя,  които 

да гарантират непрекъсваемост на тяхното 

използване при запазване на функционалните им 

характеристики. 

  

Изисквания към документацията,  съпровождаща 

изпълнението на предмета на процедурата (ако е 

приложимо):  

Всички активи трябва да бъдат доставени с техническа 

документация на български език или, ако няма такава 

възможност, на английски език. Електронни версии са 

приемливи като допълнение, към хартиен носител. 

  

Изисквания към правата на собственост и правата на 

ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). 

Няма  

  

Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за 

експлоатация : 

Няма  

  

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е 

приложимо).  

Няма  

  

Други: Доставчикът се задължава съгласно чл. 2, ал. 2 от 

ПМС №69/11.03.2013 г. да извърши за своя сметка и 

всички допълнителни дейности, свързани с транспорта, 

монтажа и въвеждането в експлоатация на активите. В 

цената са включени всички разходи за доставка, 

транспорт, монтаж и въвеждане в експлоатация, които 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Активите ще се 

доставят в офиса на Възложителя в община Монтана, 

град Монтана, ул. “Стефан Караджа” № 8, ет.2, но ще се 

монтират и въведат в експлоатация на следните адреси: 

- Община Враца, Град Враца, ул. Поп Болюклийски №14 

А, ап. 1, ет. 1: Пасивна оптична мрежа в град Враца – 1 

брой; 

- Община Благоевград, Град Благоевград, бул. “Св. св. 
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Кирил и Методий” 29: Пасивна оптична мрежа в град 

Благоевград – 1 брой. 

     Части/елементи от двете пасивни оптични мрежи 

/крайни устройства/приемници (ONT и Set Top Box /сет 

топ бокс/) или други части от мрежата (оптични кабели, 

сплитери, пач панели, пигтаили, адаптери, сплайс 

касети, разпределителни шкафове, модули, кутии)/ ще 

бъдат разположени в дългосрочно наети обекти или в 

обекти собственост на клиенти на „Нет – Сърф. Нет” 

ООД на територията на град Благоевград и град Враца. 

 

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

всички разходи, свързани с качественото 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     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 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 

общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем единичната цена в съответствие с 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, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 69  на Министерския съвет от 

2013 г.- оригинал; 

3. Документи за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция в полза на 

“Нет – Сърф. Нет” ООД или заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с 

оригинала“ копие от преводно нареждане за извършения банков превод в полза на 

“Нет – Сърф. Нет” ООД или вносна бележка по горепосочената банкова сметка на 

“Нет – Сърф. Нет” ООД; 

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (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“); 

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (Документи 

удостоверяващи въведените в предприятието на кандидата сертифицирани Система за 

управление на качеството по стандарт  ISO 9001:2008 или еквивалент и Система за 

управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент – копия на 

валидни сертификати, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с 

оригинала”); 

6. 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); 

7. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 4, 5 за всеки от 

подизпълнителите в съответствие с Постановление №69 на Министерския съвет от 

2013 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители); 

8. Документи 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. 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 


