ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

ДО
„ТВ – НЕТ САТЕЛИТ КОНДУКОВ И СИЕ” СД

гр. Трявна, ул. „Любен Каравелов“ № 7
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:
Обособена позиция 1: Хардуерна система за разпространение на широколентов интернет и
IPTV телевизия -1бр.;
Обособена позиция 2: Софтуерна система за разпространение на широколентов интернет и
IPTV телевизия -1бр.“
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 пускане в експлоатация на:
Обособена позиция 1: Хардуерна система за разпространение на широколентов интернет и
IPTV телевизия -1бр.;
Обособена позиция 2: Софтуерна система за разпространение на широколентов интернет
и IPTV телевизия -1бр.“
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.
„Този документ е създаден по проект Подобряване производствения капацитет в „ТВ-НЕТ САТЕЛИТ - КОНДУКОВ И
СИЕ“ СД по договор BG16RFOP002-2.090-0005-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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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:
Обособена позиция 1: Хардуерна система за разпространение на широколентов
интернет и IPTV телевизия -1бр.
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 / услугите / строителството:

Забележк
а

Функционални характеристики:
Система за широколентов високоскоростен
интернет достъп на крайни клиенти,
посредством пасивна свързаност/мрежа по
стандарт ЕРОN.
Технически характеристики:
•Модул Сървърна система – 2бр.;
•Модул Централно оптично устройство –
1бр:
-16 EPON порта
•Модул Усилвател с вграден смесител:
-Изходна мощност до 23dbm
•Модул Клиентско устройство – 100 бр.:
-Наличие на четириядрен процесор;
-RAM памет поне 1 GB
Допълнителни технически и
функционални характеристики, предмет
на оценка 1
1

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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Сървърна система – 2 бр.
- 2 бр. процесори: 10 ядрени
- 2 бр. RAM памет: 32 GB, тип DDR4
- 4 бр. памет: 10 TB всеки, тип HDD
- 2 бр. памет: 240 GB всеки, тип SSD
- Наличие на 1 бр. Raid контролер 12Gb
12Gb/s per port
- Наличие на 2 бр. дисков контролер Internal
Mini SAS HD TO 4 SATA , 90/90/75/75 СМ
или еквивалент
- Наличие на 1 бр. Ethernet Controller
2x10GbE SFP+ или еквивалент
Модул централно оптично устройство:
- 2 х SFP+ 10 Gb. интерфейси за UpLink;
- 1 х Console и 1 x MNGMT портове за
конфигуриране;
- 1 х USB Type-C порт;
- Сплитване 1 към 64 на всеки порт с
капацитет на системата – 1024 крайни
точни с възможност за приемане на
интернет и телевизия;
- Поддръжка на протоколи ACL, SNMP,
RSTP и IGMP Proxy;
- Поддръжка на следните методи за
менажиране:CLI,SNMP,TELNET,SSH,WEB;
- Поддръжка на Layer 3 функционалности:
static routing, dynamic RIP, dhcp-relay, vlanif
interface;
- Поддръжка на ONU auto-discovery/Link
detection/и дистанционене ъпгрейд на
софтуера на клиентските устройства;
Модул Усилвател с вграден смесител:
- Наличие на 1 x входен порт за CATV + 16
входни PON порта;
- Вграден микропроцесор, които да следи
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работното състояние на лазера на помпата и
работните параметрите да се показват на
LCD дисплей;
- Интерфейс за управление на мрежата,
който е в съответствие със Стандарт SCTE
HMS/или еквивалент;
-16 х SC/UPC конектора за входен PON
сигнал;
- 1 x SC/APC конектор за входен CATV;
-16 х SC/APC конектори за изходен сигнал;
-1 x Rj45 порт за менажиране на
устройство;
-Размер 2U с планки за 19 inch шкаф.
Модул Клиентско устройство:
-Възможност за поддържане на HD:
4Kx2K@60;
-Възможност за поддържане на HEVC and
AVS+ codes support,H.265 up to 8k 60 Hz;
-Възможност за поддържане на Decoding
format H.263,H.264,H.265,HD MPEG4;
-Поддръжка на 2.4G безжични мишка и
клавиатура.
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Минимум 12 месеца от датата на
подписване
на
приемо-предавателен
протокол.
Максимален гаранционен срок и сервизно
обслужване – не може да надвишава 24
месеца.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Техническа документация в електронен
вариант.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
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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
Обособена позиция 2: Софтуерна система за разпространение на широколентов
интернет и IPTV телевизия -1бр.
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 / услугите / строителството:

Забележк
а

Функционални характеристики:
Системата/ софтуера служи за предаване на
телевизионни програми чрез интернет,
както и за управление /включване и
изключване/ на абонати.
Технически характеристики:
•Мониторинг на потреблението на достъпа
до услугата;
•Отложено гледане на телевизионно
съдържание – поне до 5 дни назад;
•Възможност за пакетиране на канали;
•Наличие на Електронен справочник
Допълнителни технически и
функционални характеристики, предмет
на оценка 2
-Картина в картината;
-Възможност за пускане на субтитри;
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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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-Възможност за спиране на субтитри;
-Пауза на даден тв канал докато се гледа;
-Родителски контрол;
-Тв applications – YouTube и Vbox7;
-Съотношение на екранна промяна;
-Потребителски профил.
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
Минимум 12 месеца от датата на
подписване
на
приемо-предавателен
протокол.
Максимален гаранционен срок и сервизно
обслужване – не може да надвишава 24
месеца.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Техническа документация в електронен
вариант.
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
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:
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№

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 цена3 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:
За Обособена позиция 1:
Заплащането ще се извърши по банков път както следва:
- 50 % авансово плащане при сключване на договор;
-50 % балансово плащане - след 72 часови проби и подписване на приемо-предавателен
протокол, но не по-късно от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ.
За Обособена позиция 2:
Заплащането ще се извърши по банков път както следва:
-20% авансово плащане при сключване на договор;
-30% междинно плащане при инсталиране на софтуерната система;
-50% балансово плащане след 72 часови проби и подписване на приемо-предавателен
протокол, но не по-късно от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ.
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.
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”;
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Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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* 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;
* 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. Други документи (ако е приложимо): неприложимо.
* В случай че кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, тогава следва
да представи еквивалент на съответните официални документи, съгласно
законодателството на страната, в която същият е установен или регистриран;
* Всички упоменати по-горе документи следва да бъдат на български език за кандидатите
от България, а за чуждестранни физически или юридически лица, следва да бъдат
придружени с превод на български език
4. 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”.
Справка за специфичния оборот на кандидата, реализиран от извършени доставки,
*еднакви или сходни с предмета на поръчката, за последните три приключени
финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си.
5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);
За Обособени позиции 1 и 2:
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.
За Обособена позиция 2:
3.Валиден сертификат на кандидата по стандарт ISO 9001 или еквивалент за въведена
система за управление на качеството, издадена от акредитирана институция.
Сертификатът следва да е валиден към момента на изпълнение на доставката/услугата.
За Обособена позиция 2:
4.Валиден сертификат на кандидата по стандарт ISO/IEC 20000-1:2018 или еквивалент за
въведена система за управление на услугите, издадена от акредитирана институция.
Сертификатът следва да е валиден към момента на изпълнение на доставката/услугата.
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);
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7. 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);
8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие;
- Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, заверен от кандидата с
подпис и печат.

ДАТА: _____________ г.

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