
ОБРАЗЕЦ  
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
  
 
До:  Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца 

(наименование на Възложителя) 
От:......................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 
с адрес: ...................................................................................................................................  
 
тел.: .................................., факс: ..................................., e-mail: ........................................ 
 
ЕИК: .......................................... 
 
 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 
След запознаване с публичната покана и образците на документи от профила на 

купувача за участие в откритата от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез публична покана при условията и реда на чл.14, ал.4, т.2 ЗОП вр. глава осем „а”, 
чл. 101а от ЗОП с предмет: Доставки по пилотен проект в изпълнение на План за 
реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката 
(2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г. за Природо-математическа гимназия 
"Академик Иван Ценов" гр.Враца, по две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Закупуване на 38 броя крайни устройства – лаптопи, за 
Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца; 

Обособена позиция №2: Закупуване на 3 броя високоскоростни Wi Fi рутери, 
съгласно приложената спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в 
цялата сграда на училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление 
на класна стая - да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, 
Chromebook, за Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, 

по обособена позиция №1: Закупуване на 38 броя крайни устройства – лаптопи, за 
Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, 

ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде _______ дни от 
крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да 
бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с изискванията на възложителя.  



Запознати сме с всички обстоятелства и условия за изпълнение на 
поръчката, а също и с образците на документите, публикувани от 
възложителя в профила на купувача . 

Запознати, сме, че ако бъдем класирани на първо място, ще бъдем поканени за 
сключване на договор, ако офертата ни бъде одобрена от МОН. Ако офертата ни не 
бъде одобрена от МОН, възложителят ще обяви нова обществена поръчка за 
настоящата обособена позиция по реда на глава осма „а“ от ЗОП. 

Задължаваме се да не разпространявам по никакъв повод и под 
никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ни 
известни във връзка с участието в поръчката.  

Запознати сме с проекта на договора по обособена позиция №1: Закупуване на 38 
броя крайни устройства – лаптопи, за Природо-математическа гимназия "Академик 
Иван Ценов" гр.Враца, и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за 
изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в 
документацията образец. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и 
условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора. 

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при 
следните условия: 

 
Всички дейности по обособена позиция № 1 – доставка на 38 бр. крайни 

устройства– лаптопи, ще бъдат реализирани в срок до 15.12.2015г. включително. 
 
С настоящата техническа оферти Ви представяме нашата оферта със следните 

технически параметри за доставка на 38 бр. крайни устройства– лаптопи, съгласно 
указанията към участниците:  

 
 

Изискване на възложителя Технически параметри,  
предлагани от участника 

Външен вид: 
Тежест - <900gr 
 
 
Тяло: Прикрепена клавиатура (Лаптоп) с 
възможност за сгъване в режим на таблет 
 
 
LCD Екран - Най-малко 9 инча капацитивен 5-
точков тъч-скрийн  
TFT /1024*600/16:9/G+G 
 
 
Хардуерни спецификации: 
CPU (централен процесор) -Четириядрен или по-
добър 
 
 
GPU (графичен процесор) - Mali 400 Mhz или по-

 



добър 
 
 
Оперативна памет -Поне 1GB DDR3 
 
 
Вградена памет - Поне 16GB 
 
 
Външна памет  - TF карта, до 32GB 
 
 
Камера  - Предна камера 2.0m пиксела (по 
желание) 
 
 
Звук - вградени стерео говорители, 1W; Вграден 
микрофон 
 
 
Батерия- Поне 3500mAH 
 
 
G-сензор - поддържан, 3-осев 
 
 
Мрежова връзка 
WIFI - вграден, 802.11 b/g/n 
 
 
3G- вътрешна SIM / външно 3G устройство 
  
 
Bluetooth- поддържа се 
 
 
Интерфейси 
USB- Най-малко USB x 1/micro-USB x 2 
 
 
Вход за слушалки - 3.5 mm стерео вход x1 
 
 
Карта памет- TF слот x 1 
 
 
HDMI - x1 (предпочитано) 
 
 
Софтуерни спецификации 
Операционна система-Android 4.4 или по-нови 
версии/ Windows 10 Pro или Education или по-
нови версии  



 
 
Инсталирани приложения - Office пакет или 
еквивалент - без лиценз. 
 
 
Език- Многоезичен 
 
 
3D игри- G-сензор, поддръжка на 3D игри 
 
 
Е-учебници - Севместим с учебните приложения 
на БГ издателства 
 
 
Електронни книги- TXT, EPUB, PDF, Word, 
Excel, powerpoints 
 
 
Видео - 1080P HD video, avi, mov, mp4, asf, wmv, 
rm, rmvb, 3GP, m4a, mpg, flv 
 
 
Музика- mp3, wav, wma, aac, ac3, AAC+, 
RealAudio 
 
 
Изображения - JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 
 
 
Марка, модел, производител  
 
 
 

 

Гаранционен срок 
 
 
 

 

 
 

Декларирам, че участникът …………….. е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания под номер ………….., или има регистрация в 
еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, за което представям 
следната информация: …………………..  

Забележка: ако участникът е специализирано предприятие или кооперация на 
хора с увреждания, следва да попълни посочената по-горе информация в една от двете 
алтернативно предвидени хипотези. 

 



Декларирам, че като специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания /невярното се зачертава/ мога да изпълня 80 на сто от нейния предмет със 
собствено производство или ресурс.  

Забележка: ако участникът е специализирано предприятие или кооперация на 
хора с увреждания, следва да попълни посочената по-горе информация в една от двете 
алтернативно предвидени хипотези. 

 
До подписване на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша 

страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между 
двете страни. 

 
 

 
Дата………………...г.             ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  


