ДО

„ТВ – НЕТ САТЕЛИТ КОНДУКОВ И СИЕ” СД

гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33
ОФЕРТА

ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по следните обособени
позиции:
1. Хардуерна конфигурация - 1 бр.;
2. Интегрирана софтуерна система за управление на телекомуникационни бизнес процеси - 1
бр.“
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, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по следните обособени
позиции:
1. Хардуерна конфигурация - 1 бр.;
2. Интегрирана софтуерна система за управление на телекомуникационни бизнес процеси
- 1 бр.“
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
------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------„Този документ е създаден по проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на „ТВ - НЕТ
САТЕЛИТ КОНДУКОВ И СИЕ СД“ по договор BG16RFOP002-2.002-0406 -C01 с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от „ТВ – НЕТ САТЕЛИТ КОНДУКОВ И СИЕ” СД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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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:
Обособена позиция 1: Хардуерна конфигурация - 1 бр.
Изисквания и условия на
Предложение на кандидата
ТВ-НЕТ САТЕЛИТ – КОНДУКОВ И
Марка/модел/производител/техСИЕ СД
нически характеристики
Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките:
1. Хардуерна конфигурация - 1 бр.
Минимални
функционални
характеристики

Забележка

Хардуерната конфигурация да представлява
комплексно решение, което да служи за
цялостно
обезпечаване
на
функционалноста
на
Интегрирана
софтуерна система за управление на
телекомуникационни
бизнес
процеси
посредством събиране на данни, управление
процеси и изпълнение на задачи.
Минимални технически характеристики
• Възможност
за
инсталиране
на
Интегрирана софтуерна система за
управление
на
телекомуникационни
бизнес процеси;
• Възможност за пълно интегриране към
наличните системи за предоставяне на
телекомуникационни услуги на базата на
Conax или еквивалент съвместимост.
Хардуерната конфигурацията да се
състои от поне следните технологично и
функционално свързани компонента
(модули):
- Сървър за управление на процесите - 1
брой – да служи за управление на
подаваните към клиентите параметри на
услугите, билинг, заявки за активиране на
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услуги и притежава поне следните
технически харкатеристики:
• Процесор с поне 8 ядра;
• Памет: поне 4х16GB DDR4 RAM;
• Интерфейс SATA: поне 5 Gb/s;
- Оптична терминираща система с поне 8
изходни оптични порта - 2 броя – да
служи за провизиране и управление до поне
1050 клиента и да притежава поне следните
технически харкатеристики:
• поне 8 изходни оптични порта;
• Симетрична 1.25 gbps връзка
• SNMP поддръжка
- Оптично клиентско устройство за
приемане на интернет - 220 броя,
притежаващо поне следните технически
харкатеристики:
• поне 1 оптичен вход SC/PC;
• Интернет скорост поне 90/900 МВ;
• Чувствителност на оптичния сигнал поне
-29 dBm.
- Оптично клиентско устройство за
приемане на интернет и телевизия - 60
броя,
притежаващо
поне
следните
технически харкатеристики:
• 1 оптичен вход SC/PC;
• Интернет скорост поне 4 х 90/900 МВ;
• Чувствителност на оптичния сигнал поне
-29 dBm;
• наличие поне на RF изход за ТВ.
- Телевизионен цифров приемник - 700
броя,
притежаващ
поне
следните
технически харкатеристики:
• наличие на вграден CONAX модул или
еквивалент;
• да поддържа поне следните стандарти:
MKV, AVI, MPEG, TS, VOB;
• изходен сигнал поне Full HD 1080p;
• да поддържа USB WiFi.
- Модул за монтаж на кодирани карти 400 броя, притежаващ поне следните
технически харкатеристики:
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• Conax или еквивалент съвместимост.
- Цифрова карта за кодиране - 1100 броя,
притежаваща поне следните технически
характеристики:
• Conax или еквивалент съвместимост.
Допълнителни технически
преимущества, подлежащи на оценка1
- Сървър за управление на процесите - 1
брой:
• Шаси за монтиране в рак;
• 2 процесора с 8 ядра с минимална версия
Е52620V4.
- Оптична терминираща система с поне
8 изходни оптични порта - 2 броя:
• да има софтуер работещ под Операционна
система Windows или еквивалент;
• използва независима база данни с опции
за резервиране и импортиране;
• възможност
за
мониторинг
на
натовареността и съдържание на трафика;
• да може напълно да управлява и следи
параметрите на поне 8 вида клиентски
устройства за гъвкавост на мрежата и
услугите към клиентите.
- Оптично клиентско устройство
приемане на интернет - 220 броя:

за

• Максимално разстояние – поне 18 км.
- Оптично клиентско устройство за
приемане на интернет и телевизия - 60
броя:
• Възможност за управление от оптичната
терминираща система;
• Телевизионната част/ RF на устройството
да може да се включва и изключва от
оптичната
терминираща
система
индивидуално и независимо от интернет
услугата.
- Телевизионен цифров приемник - 700
броя:
Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и
функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на офертите. Всеки кандидат,
който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.
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• наличие на USB порт;
• възможност за поддържане до 6000
канала;
• наличие на външен инфраред приемник;
• честотен обхват: 48~862 MHz;
• RF входно ниво: -80 dBm до -20 dBm.
- Цифрова карта за кодиране - 1100
броя:
• Наличие на 5 нива на родителски
контрол;
• Съвместимост със стандарт ISO/IEC 7816
1-3 или еквивалент;
• възможност за изпращане на съобщения
до картите;
• възможност ПИН кодът на смарт картата
да бъде възстановен от CAS сървъра
дистанционно.
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
*Гаранционен срок – минимум 24 месеца
от датата на подписване на приемопредавателен протокол.
Максимален гаранционен срок – не може
да надвишава 60 месеца.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
*Техническа документация в електронен
вариант и/или на хартиен носител.
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:
неприложимо
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Ще
бъде
осигурена
необходимата
техническа инфраструктура
Други: неприложимо
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Обособена позиция 2: Интегрирана софтуерна
телекомуникационни бизнес процеси - 1 бр.

система

за

управление

Изисквания и условия на
Предложение на кандидата
ТВ-НЕТ САТЕЛИТ – КОНДУКОВ И
Марка/модел/производител/техСИЕ СД
нически характеристики
Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките:
Интегрирана софтуерна система за
управление на телекомуникационни
бизнес процеси - 1 бр.

на

Забележка

Минимални
функционални
характеристики
Софтуерът да служи за управление на
бизнес процеси, провизиониране на услуги
за платена телевизия и
интернет,
управление
и
пакетиране
на
далекосъобщителни услуги.
Минимални технически характеристики
Системата да разполага с възможност
за
обезпечаване
на
следните
функционалности:
• управление на потреблението на услуги от
клиенти;
• създава база данни с информация за
клиенти;
• мониторинг на потреблението на достъпа
до интернет;
• създаване на заявки за активиране на
услугите;
• създаване на заявки за проблеми при
ползване на услугите;
• активиране и деактивиране на услугите на
клиентите;
• подаване на информация за услугите на
клиентите
към
билингова
и
провизионираща система;
• автоматично провизиоране;
• ERP управление на отпадъци от
дейността;
• управление на услугите за платена
телевизия чрез управление на системата за
провизиониране на телевизионни програми;
• управление на услугите за достъп до
интернет чрез управление на оптична
терминираща система;
• управление на пакетните услуги за
платена телевизия и достъп до интернет;
6
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• управление на входящия трафик към
системата;
• управление на трафика към клиентите;
• събиране на информация за състоянието
на системата от комутаторите;
• управление на работата с клиенти
Допълнителни технически
преимущества, подлежащи на оценка2
• съвместимост с кодираща система Conax
Contego версия: 6.7.156 или еквивалент;
• възможност за илюстриране на интернет
свързаността до крайния потребител от 24
часа до 7 дни назад;
• отразяване на моментното състояние на
латентността, чрез графики;
• възможност за изпращане на кратки
текстови съобщения (SMS) до краен
потребител или група от потребители
директно от системата.
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
* Гаранционен срок – минимум 24 месеца
от датата на подписване на приемопредавателен протокол.
Максимален гаранционен срок – не може
да надвишава 60 месеца.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
*Техническа документация в електронен
вариант и/или на хартиен носител.
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:
неприложимо
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Ще
бъде
осигурена
необходимата
техническа инфраструктура
Други: неприложимо

Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и
функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на офертите. Всеки кандидат,
който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.
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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

Обща цена в лева без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване на
периодични доставки)

1
2
3
4

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена 3 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.
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 - оригинал или копие, заверено от
кандидата с подпис, печат и текста „Вярно с оригинала”;
* За обединенията на физически и/или юридически лица следва да се предостави Договорът
за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително е
посочено/и, и е видно/и лицето/ата, което/които го представляват. Документът следва да
бъде представен в оригинал или копие заверено от кандидата с подпис, печат и текста
„Вярно с оригинала”.
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. – оригинал
3

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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* Декларацията се подписва от всички лица, които представляват кандидата.
За обединенията на физически и/или юридически лица – декларацията се подписва от всяко
лице, включено в обединението.
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
За Обособени позиции 1 и 2:
Копия от отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови години,
в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си заверени от кандидата с подпис, печат и текста „Вярно с оригинала“.
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват):
За Обособена позиция 1:
• Списък на изпълнените през последните 3 години/ в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал дейността си, доставки на същото или сходно на
оферираното оборудване. Списъкът трябва да бъде заверен от кандидата с подпис и печат и
да съдържа: описание, възложител, дата и място на изпълнение.
• Минимум 3 референции за добро изпълнение на доставки – оригинал или копие
заверено от кандидата (подпис, печат и „Вярно с оригинала”).
* Референциите следва да са издадени от контрагенти/ възложители включени в
списъка с изпълнени доставки по т.1 и да касаят конкретните доставки включени в
списъка.
За Обособени позиции 1 и 2:
• Подписан списък от кандидата с имената, длъжностите, квалификацията и
придобития опит на техническите лица, които отговарят пряко за изпълнението на поръчката
– оригинал /по образец/.
• Декларация в свободен текст, че кандидатът в случай, че бъде избран за изпълнител
ще осигури сервизно обслужване на територията на България, предостави възможност за
техническа помощ свързана с оферираното оборудване – оригинал.
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;
Списък – опис на документите, съдържащи се с офертата, заверен от кандидата с
подпис и печат.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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