Приложение № 1
До ХГ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Добрич, ул. „Велико Търново“ 2

УЧАСТНИК: ......................................................................................................
Адрес за кореспонденция: .................................................................................

ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура „Доставка,
инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на: 1 сървър и 18 терминални
устройства/броя терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни
приложения – за видеообработка, CAD системи, HD видео и др.); 5 проектора и 5 устройства за
интерактивни дъски за оборудване на класни стаи в Хуманитарна гимназия „Свети свети Кирил и
Методий“ – град Добрич, ул. „Велико Търново“ 2.
Офертата съдържа :
1. Техническо предложение
2. Ценово предложение.
3. Срок на валидност на офертата.
Необходими документи от страна на участника

1. Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в
2.
3.
4.

5.

Търговския регистър.
Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника.
Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани,
отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост.
Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива
2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати
CE Mark; Energy star или еквивалент.
Писмо от производителя на терминалния клиент (ТК), адресирано до МОН, в което
еднозначно се дефинира дали участникът е оторизиран да предлага съответния продукт за

целите на НП "ИКТ в училище" или коя фирма има право да оторизира участници за
участие в НП "ИКТ в училище", като в този случай, фирмата участник представя оригинал за
оторизация от упълномощената фирма.
6. Информация за инсталирани от участника решения от предложения тип, включващ в себе
си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт, както и евентуални
референции.
7. Писмо от доставчика на решението във връзка с необходимостта от използване или не на
GPU за работа във VDI режим (с цитиран официален източник на производителя на
протокола или на виртуализационната платформа с подобна информация).
8. Декларация по чл. 49 ал. 9 от ЗОП. (Приложение № 2)

Декларираме, че 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.

…………………………
Дата ……………………

подпис и печат: …….........
……………………………………………………
(име и длъжност на лицето, полагащо подпис)

