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СЪДЪРЖАНИЕ 
 

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОННО 
ОБОРУДВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА 

ИНФОРМАЦИЯ” 
 

1. Копие на Решение за откриване на ограничена процедура за 
възлагане на обществена поръчка. 

5 
листа 

2. Копие на Обявление за поръчка. 
19 
листа 

3. Копие на Техническа спецификация ТС С93.1969.14. 
17 
листа 

3. Указания към кандидатите (участниците) за реда и условията за 
провеждане на ограничена процедура за сключване на рамково 
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на комуникационно – информационно оборудване и 
оборудване за защита на класифицирана информация”. 

197 
листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ (УЧАСТНИЦИТЕ)  

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНА 
ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОННО 

ОБОРУДВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА 
ИНФОРМАЦИЯ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Обект на поръчката: доставка – код 30230000 „Компютърно 
оборудване”, съгласно Номенклатурата на класификатора на обществените 
поръчки. 

 

2. Предварително обявление: Публикувано в Официален вестник на ЕС 
под номер: 2014/S 032-051614 от 12.02.2014г. 

 

3 Вид на процедурата: Ограничена процедура. 
 

4. Срок за изпълнение:  
4.1. Срок за изпълнение на поръчката – 48 (четиридесет и осем) 

месеца, считано от датата на сключване на рамковото споразумение. 
4.2. Срок за изпълнение на сключваните конкретни договори въз 

основа на рамковото споразумение – до 60 (шестдесет) дни, считано от датата 
на сключване на договора. 

 

5. Място на изпълнение: военно формирование 46390 – гр. София. 
 

6. Прогнозна стойност на поръчката: 
6.1. За 2014г. – 1 120 000 (един милион сто и двадесет хиляди) лева без 

ДДС: 
6.1.1. За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 

информационно оборудване, съгласно част I от Таблица № 1 на Техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 за 2014г. – 478 400 (четиристотин седемдесет и 
осем хиляди и четиристотин) лева без ДДС; 

6.1.2. За Обособена позиция 2 – Доставка на оборудване за защита на 
класифицирана информация, съгласно част II от Таблица № 1 на Техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 за 2014г. – 581 600 (петстотин осемдесет и една 
хиляди и шестстотин) лева без ДДС; 

6.1.3. За Обособена позиция 3 – Доставка на софтуер, съгласно част III 
от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14 за 2014г. – 60 000 
(шестдесет хиляди) лева без ДДС. 

6.2. За 2015г. – 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лева без 
ДДС. 

6.3. За 2016г. – 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лева без 
ДДС. 

6.4. За 2017г. – 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лева без 
ДДС. 

 

Възложителят ще сключва конкретнни договори, съобразно нуждите 
си и в рамките на утвърдения бюджет.  



 

Възложителят си запазва правото при финансова неосигуреност да не 
сключва конкретен договор. 

7. Предоставяне на документация: Възложителят  предоставя пълен 
достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата. Същата 
може да бъде изтеглена от интернет адреса на профила на купувача 
http://pp.mod.bg/. 

7.1. Съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП, лицата могат да поискат писмено от 
Възложителя разяснения по документацията за участие до 10 (десет) дни, преди 
изтичането на срока за получаване на заявленията. 

7.2. Разясненията по т.7.1. се публикуват в профила на купувача в 4-
дневен срок от получаване на искането. 

7.3. На основание чл.29, ал.3 от ЗОП, когато от публикуването на 
разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на заявления 
остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за 
получаване на заявления с толкова дни, колкото е забавата. 

7.4. Съгласно чл.29, ал.4 от ЗОП, в случайте по т.7.3. решението за 
промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за 
публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването 
в профила на купувача до крайния срок за подаване на заявления не може да 
има по – малко от 6 дни. 

7.5. Отговорността за правилното разучаване на документацията за 
участие се носи единствено от участниците. 

 

8. Обмен на информация. 
8.1. Съгласно чл.58а, ал.1 от ЗОП, подготовката и провеждането на 

процедурата се извършва от възложителя. Той отговаря за приемането и 
съхраняването на заявленията за участие / офертите. 

8.2. Обменът на информация може да се извърши лично срещу подпис, по 
пощата, по факс или чрез комбинация от тези средства. Избраните средства за 
комуникация са общодостъпни и са посочени в Обявлението за поръчка. 

8.3. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който 
гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за 
участие и офертите. 

8.4. Съгласно разпоредбата на чл.58а, ал.4 от ЗОП, всички действия на 
възложителя към кандидатите / участниците са в писмен вид. 

8.5. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми 
кандидатите / участниците, и документите които се прилагат към тях, се 
връчват лично срещу подпис, по факс или се изпращат с препоръчано писмо с 
обратна разписка. 



 

8.6. Неправилно посочен адрес или факс за коренспонденция или 
неуведомяване за промяна на адреса или факса за коренспонденция 
освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на 
уведомление или информация. 

9. Изпращане на информация до Европейската комисия: На 
основание чл.45в, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
възложителят е длъжен да изпрати обявлението за откриване на процедурата до 
„Официален вестник” на Европейския съюз, съгласно законовите изисквания за 
стойностните прагове. 

 

10. Изисквания за гаранции: 
10.1. Гаранционен срок на доставеното оборудване: 
10.1.1. За сървери, дискови масиви и компютри – не по-малък от 24 

месеца; 
10.1.2. За всички останали – не по-малък от 12 месеца. 
10.2. За времето на гаранционна поддръжка - Отстраняване на 

възникнали проблеми при крайния потребител от сертифициран представител 
на Изпълнителя – до 24 часа след уведомяването му по предварително 
указаните точки и лица за контакт, в режим 8/5 (работни часа / работни дни в 
седмицата. 

 

11. Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се 
извършва съгласно клаузите от проекта на рамковото споразумение 
(Приложение № 15). 

 

12. Кандидатът за изпълнител да е сертифициран по стандарт БДС EN 
ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в съответствие с предмета на 
поръчката. 

 

13. Специфични изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
13.1. Във връзка с необходимостта от достъп до класифицирана 

информация до ниво „Поверително“ кандидатите представят: 
13.1.1. Заверено копие на Удостоверение за сигурност (УС) с минимално 

ниво "Поверително" и срок на валидност на същото - не по-малък от три месеца 
след срока по т.ІV.3.4. от обявлението. 

13.1.2 Заверени копия на Разрешения за достъп до класифицирана 
информация (РДКИ) по смисъла на Закона за защита на класифицираната 
информация (ЗЗКИ) с минимално ниво "Поверително" на лицата, на които ще 
бъде възложено непосредственото изпълнение на конкретен договор, със срок 
на валидност на същите - не по-малък от три месеца след срока по т.ІV.3.4. от 
обявлението. 



 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ. 

 

Ограничена процедура за сключване на рамково споразумение с няколко 
оператора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на 
класифицирана информация”  обособена в позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 - Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване, съгласно част I от Таблица № 1 на Техническа 
спецификация ТС С93.1969.14; 

Обособена позиция 2 - Доставка на оборудване за защита на 
класифицирана информация, съгласно част II от Таблица № 1 на Техническа 
спецификация ТС С93.1969.14; 

Обособена позиция 3 – Доставка на софтуер, съгласно част III от 
Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93. 1969.14. 

 

В обхвата на настоящата поръчка не се включват доставки, финансирани 
със средства по програми или фондове на Европейския съюз. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО 
СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
ПЪРВА ЧАСТ: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 
 

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

ІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА 

ІІІ. ГАРАНЦИИ 
ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПОДБОР 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 
ПРЕДСТАВЕНИТЕ СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕТО ДОКУМЕНТИ 

 
ВТОРА ЧАСТ: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛЕН/НИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ПО РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ А. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И 
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

РАЗДЕЛ Б. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
РАЗДЕЛ В. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 
РАЗДЕЛ Г. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО 
СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР ВЪЗ 

ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 
І. ПОКАНА ПО ЧЛ.93Б, АЛ.3 ОТ ЗОП 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИ 
ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 



 

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ 

VІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в предварителния подбор. 

Приложение № 2 - Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП. 

Приложение № 3 - Образец на Декларация съдържаща списък на доставките, 
които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени 
през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението, 
с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка. 
Приложение № 4 – Образец на Декларация за липса на свързаност с друг 
кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 
обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 

Приложение № 5 – Образец на Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. 

Приложение № 6 – Образец на Декларация за приемане на условията в проекта 
на рамково споразумение. 

Приложение № 7 – Образец на Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител в заявление на кандидат 

Приложение № 8 – Образец на Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРС”) 

Приложение № 9 – Образец на Декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ. 

Приложение № 10 – Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ. 

Приложение № 11 – Образец на Административни данни на кандидата 

Приложения № 12.1. до № 12.30. – Образец на Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката – (Приложение № 12.1 – до Приложение 12.25 за 
Обособена позиция 1 / Приложение № 12.26 – до Приложение 12.27 за 
Обособена позиция 2 / Приложение № 12.28 – до Приложение 12.30 за 
Обособена позиция 3). 



 

Приложения № 13.1. до № 13.30. – Образец на Таблица за съответствие на 
техническите характеристики на предлаганите изделия/продукти с минималните 
технически изисквания, съгласно техническата спецификация – (Приложение № 
13.1 – до Приложение 13.25 за Обособена позиция 1 / Приложение № 13.26 – 
до Приложение 13.27 за Обособена позиция 2 / Приложение № 13.28 – до 
Приложение 13.30 за Обособена позиция 3). 

Приложение № 14 – Образец на Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката. 

Приложение № 15 – Проект на Рамково споразумение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО 
СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
ПЪРВА ЧАСТ: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР. 

 

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ КАНДИДАТИТЕ. 

 

Възложителят обявява на интернет страницата на Министерство на 
отбраната (профила на купувача http://pp.mod.bg/) Решението за откриване 
на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, Обявлението за 
поръчката и настоящата Документация. 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва 
всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 

2. Кандидат в процедурата за обществената поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения. 

3. Кандидатът в настоящата процедура трябва да отговаря на следните 
минимални изисквания, без значение дали участва за една или повече 
обособени позиции: 

3.1. Минимални изисквания за техническите възможности и/или 
квалификацията на кандидатите. 

3.1.1. Кандидатът да има изпълнени не по – малко от 3 (три) доставки с 
предмет същия или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени 
през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението, 
заедно с доказателство за извършената доставка. 

Под „ сходен с предмета на обществената поръчка“ да се разбира - 

изпълнени доставки на оборудване за комуникационни и информационни 

системи и софтуер. 

3.1.2. Предлаганите за доставка изделия да са произведени в условията на 
документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на 
качеството, в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 
9001:2008 или еквивалентен на него стандарт в държавата на производителя. 

3.1.3. Кандидатът да притежава внедрена и сертифицирана система за 
управление на качеството, съгласно изискванията на международен стандарт 
ISO 9001:2008 или еквивалентен на него национален стандарт, в областта на 
предмета на поръчката. 



 

3.1.4. Кандидатът представя заверено копие на Удостоверение за 
сигурност (УС) с минимално ниво "Поверително" и срок на валидност на 
същото - не по-малък от три месеца след срока по т.ІV.3.4. от обявлението. 

3.1.5. Кандидатът представя заверени копия на Разрешения за достъп до 
класифицирана информация (РДКИ) по смисъла на Закона за защита на 
класифицираната информация (ЗЗКИ) с минимално ниво "Поверително" на 
лицата, на които ще бъде възложено непосредственото изпълнение на 
конкретен договор, със срок на валидност на същите - не по-малък от три 
месеца след срока по т.ІV.3.4. от обявлението. 

 
ІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА. 
 

1. На основание чл.47, ал.9 от ЗОП, при подаване на заявлението за 
участие в предварителния подбор кандидатът удостоверява липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП със собственоръчно подписана 
декларация – изготвена по образец - Приложение № 2. 

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка кандидат, за който са налице обстоятелствата по чл.47, 
ал.1, т.1 от букви "а" до "е", т.2, 3 и 4 от ЗОП. 

3. Съгласно чл.58, ал.3 от ЗОП, участник, който след покана от 
възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на 
офертата си, се отстранява от участие. 

4. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка кандидат, за който са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРС”). 

5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1 и 2 от 
ЗОП. 

Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 от букви „ а” до „ е” и ал.5, т.1 от ЗОП 
се прилагат за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП. 

Съгласно чл.47, ал.8 от ЗОП, когато кандидатът предвижда участието 
на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1, 
т.1 от букви "а" до "е", т.2, 3 и 4 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП се прилагат и за 
подизпълнителите. 

6. Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.1 от ЗОП, в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка не може да участва чуждестранно 



 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е 
налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП. 

7. В съответствие с чл.69 ал.1 от ЗОП, Комисията назначена по реда на 
чл.34 – 36 от ЗОП, предлага за отстраняване от процедурата кандидат: 

� който не е представил някой от необходимите документи или 
информация по чл.56 от ЗОП; 

� за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; 
� който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя; 
� за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил 

невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от 
възложителя критерии за подбор. 

8. Съгласно разпоредбата на чл.69, ал.3 от ЗОП, кандидатите са длъжни в 
процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички 
настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от букви "а" до "е", т.2 
3 и 4 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

 
ІІІ. ГАРАНЦИИ. 
 

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата. 
На основание чл.59, ал.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), 

кандидатите представят гаранция за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка. 

1.1. Условията и размера на гаранцията за участие е определен от 
Възложителя в съответствие с чл.59, ал.2 от ЗОП, за всяка една от 
самостоятелно обособените позиции както следва: 

�26 000,00 (двадесет и шест хиляди) лева за Обособена позиция 1 – 
Доставка на комуникационно – информационно оборудване, съгласно част I 
от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14; 

�32 000,00 (тридесет и две хиляди) лева за Обособена позиция 2 – 
Доставка на оборудване за защита на класифицирана информация, 
съгласно част II от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14; 

�3 000,00 (три хиляди) лева за Обособена позиция 3 – Доставка на 
софтуер, съгласно част III от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 
С93. 1969.14. 

1.2. Представяне на гаранцията.  
В съответствие с чл.60, ал.1 от ЗОП, гаранцията за участие в процедурата 

за възлагане на обществената поръчка се представя в една от следните форми: 
�банкова гаранция, безусловна, неотменяема, в оригинал със срок на 



 

валидност 90 (деветдесет) календарни дни след крайния срок за подаване на 
заявлението за участие в предварителния подбор; 

�парична сума внесена по набирателна сметка на дирекция „Финанси“ - 
МО в Българска народна банка, гр. София, пл. „Александър І“, № 1, IBAN: BG 
96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD. 

Представя се копие от документа за внесена гаранция под формата 
на парична сума. В документа задължително следва да бъде записано: 
“Гаранция за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „..........................” – за Обособена позиция __ „………....….“. 

 

Съгласно чл.60, ал.2 от ЗОП, кандидатът, избира сам формата на 
гаранцията за участие в процедурата. 

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие в процедурата 
става при условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 
 

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на конкретен 
договор сключен въз основа на рамково споразумение. 

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 и ал.3 от ЗОП, Участникът, 
определен за Изпълнител, при подписването на конкретен договор въз основа 
на рамково споразумение представя гаранция за изпълнение на договора, в 
размер на 5 % (пет на сто) от стойността на поръчката без ДДС. 

2.1. Представяне на гаранцията.  
Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните 

форми: 
�банкова гаранция, безусловна, неотменяема, в оригинал със срок на 

валидност 60 (шестдесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на 
договора; 

�парична сума внесена по набирателна сметка на дирекция „Финанси“ - 
МО в Българска народна банка, гр. София, пл. „Александър І“, № 1, IBAN: BG 
96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD. 

Представя се копие от документа за внесена гаранция под формата 
на парична сума. 

Съгласно чл.60, ал.2 от ЗОП, определеният Изпълнител, избира сам 
формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

На основание чл.63, ал.1 от ЗОП, условията и сроковете за задържане или 
освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора се уреждат в договора. 

 
 
 



 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И 
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПОДБОР. 

 

1. На основание чл.77, ал.1 от ЗОП, възложителят провежда 
предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които имат 
необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената 
поръчка. За тази цел всички желаещи да участват в процедурата могат да се 
запознаят с Решението за откриване, Обявлението и настоящата документация. 

2. Съгласно чл.77, ал.2 от ЗОП, всеки кандидат може да подаде Заявление 
за участие в предварителния подбор, съгласно образеца – Приложение № 1. 

3. Заявлението за участие в предварителния подбор се представя по реда 
на чл.57, ал.1 от ЗОП, в запечатан непрозрачен плик с надпис - „ Заявление за 
участие в предварителен подбор в ограничена процедура за сключване на 
рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на комуникационно – информационно оборудване и оборудване 
за защита на класифицирана информация“ по Обособена/и позиция/и __ 
(изписва/т се наименованието/ята на обособената/ите позиция/и за които се 
участва) от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатите 
посочват адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес. 

4. В плика се поставят документите и информацията изискани от 
възложителя в т.III.2.1. от обявлението: 

� 4.1. Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за 
търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата в която 
кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

� 4.2. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 
чл.47, ал.9 от ЗОП изготвена по образец (Приложение № 2); 

Съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, когато кандидат в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице, документите по т.4.1. и 4.2. се 
представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. 

� 4.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 
обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият; 



 

� 4.4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа 
за внесена гаранция под формата на парична сума; 

Когато кандидатът е представил банкова гаранция за участие в 
процедурата, същият да представи нарочна декларация, съгласно която се 
задължава да удължи срока на валидност на банковата гаранция за участие в 
случай, че е обжалвал решението на възложителя с което се обявяват 
резултатите от предварителния подбор – до решаване на спора. 
Декларацията се изготвя в свободен текст и се поставя в плика с който се 
представя заявлението за участие в предварителния подбор. 

� 4.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация 
по чл.51, ал.1, т.1, т.12 и т.13 от ЗОП, посочени от Възложителя в т.III.2.3. от 
обявлението за обществена поръчка: 

� 4.5.1. Декларация съдържаща списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 
(пет) години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка - изготвена по образец (Приложение № 3). 

 

Съгласно разпоредбата на чл.51, ал.4 от ЗОП, доказателството за 
извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

 

Под „ сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбира – 
изпълнени доставки на оборудване за комуникационни и информационни 
системи и софтуер. 

 

� 4.5.2. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани 
лица за управление на качеството, удостоверяващ, че предлаганите за доставка 
изделия / продукти са произведени в условията на документирана, внедрена и 
сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 
изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на 
него стандарт в държавата на производителя. 

� 4.5.3. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани 
лица за управление на качеството, доказващ, че кандидатът притежава внедрена 
и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията 
на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на него национален 
стандарт, в областта на предмета на поръчката. 

Ако кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, 
документите се представят само за кандидатите, чрез които обединението 



 

доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от 
ЗОП. 

� 4.5.4. Заверено копие на Удостоверение за сигурност (УС) на кандидата 
с минимално ниво "Поверително" и срок на валидност на същото - не по-малък 
от три месеца след срока по т.ІV.3.4. от обявлението. 

� 4.5.5. Заверени копия на Разрешения за достъп до класифицирана 
информация (РДКИ) по смисъла на Закона за защита на класифицираната 
информация (ЗЗКИ) с минимално ниво "Поверително" на лицата, на които ще 
бъде възложено непосредственото изпълнение на конкретен договор, със срок 
на валидност на същите - не по-малък от три месеца след срока по т.ІV.3.4. от 
обявлението. 

� 4.6. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие 
с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП 
- изготвена по образец – Приложение № 4. 

� 4.7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - изготвена по образец – 
Приложение № 5. 

Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, 
документите по т.4.2., 4.9., 4.10. и 4.12. от този раздел се представят за 
всеки от тях. 

� 4.8. Декларация за приемане на условията в проекта на рамково 
споразумение – изготвена по образец - Приложение № 6; 

� 4.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в заявление 
на кандидат – изготвена по образец - Приложение № 7; 

Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, 
декларацията се представя от всеки един подизпълнител. 

� 4.10. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици („ЗИФОДРЮПДРС”) – изготвена по образец - Приложение 8; 

� 4.11. Декларация по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България (ЗОВСРБ) – изготвена по образец - Приложение № 
9; 

� 4.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и 
ал.2 от ЗОВСРБ – изготвена по образец - Приложение № 10; 

� 4.13. Административни данни на кандидата - изготвени по образец 
Приложение № 11; 

� 4.14. Изрично пълномощно на лицето, което е упълномощено да 
представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване) 
– представя се в оригинал или нотариално заверено копие; 



 

� 4.15. Списък на документите и информацията съдържащи се в 
заявлението, подписан от кандидата; 

� 4.16. Заявление за участие в предварителен подбор – изготвено по 
образец – Приложение № 1. 

5. Заявленията за участие се представят по реда на чл.57, ал.1, 4 - 6 от 
ЗОП, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа на адрес: гр. 
София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, дирекция „Инвестиции в отбраната”, в 
срока по т.IV.3.4. от обявлението. 

6. Срокът за подаване на заявленията е до 17:00 часа на деня посочен в 
т.IV.3.4. от обявлението. След този срок заявления няма да се приемат от 
възложителя. 

7. Съгласно чл.78, ал.5 от ЗОП, със заявлението за участие в 
предварителния подбор не трябва да се представят оферти от кандидатите. 

8. Към заявлението се прилагат и изискванията на чл.56, ал.2-5 от ЗОП. 
 
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 
ПРЕДСТАВЕНИТЕ СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕТО ДОКУМЕНТИ. 

 

1. Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата по 
реда на чл.34 – 36 от ЗОП. 

2. Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл.68, ал.7 - 11 
от ЗОП и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените 
съгласно обявлението документи. 

3. Отварянето на пликовете със заявленията за участие в предварителния 
подбор на кандидатите от комисията е публично и се извършва в деня, часа и 
мястото посочени поне два дни предварително в профила на купувача на 
Интернет страницата на Министерството на отбраната на адрес: 
http://pp.mod.bg/. 

4. В съответствие с чл.79, ал.3 от ЗОП, на отварянето на пликовете със 
заявленията могат да присъстват само кандидати или техни упълномощени 
представители, които имат издадени и валидни разрешения за достъп до 
класифицирана информация (РДКИ) с минимално ниво „Поверително”, което 
се удостоверява с представяне на копие от разрешението.  

Не се допускат за присъствие представители на средства за масово 
осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. 

5. Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, съгласно чл.79, 
ал.5 от ЗОП. 



 

6. Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.6 от ЗОП, възложителят ще 
покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на 
минималните изисквания за технически възможности да подадат оферти. 

7. В срок 5 (пет) работни дни от датата на приемане на протокола, 
съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с 
решение кадидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти. В 
решението ще бъдат включени и кандидатите, които не отговарят на обявените 
от възложителя изисквания и мотивите за това. 

8. В тридневен срок от вземане на решението по т.7, възложителят го 
изпраща в един и същи ден до всички кандидати. 

9. В деня на изпращане на решението по т.7 на кандидатите, 
възложителят публикува в профила на купувача на Интернет страницата на 
Министерството на отбраната на адрес: http://pp.mod.bg/, решението и 
протокола на комисията при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП. 

10. Покана за представяне на оферти се изпраща до избраните кандидати 
по реда на чл.79, ал.13 от ЗОП. 

11. Поканата за представяне на оферти за участие в ограничената 
процедура се изготвя от възложителя съгласно чл.80 от ЗОП. 

12. В поканата по чл.80 от ЗОП, възложителят определя срок за 
получаване на офертите определен по реда на чл.81 от ЗОП, считан от датата на 
изпращането. 

 
ВТОРА ЧАСТ: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛЕН/НИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ПО РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. 
 

РАЗДЕЛ А. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И 
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
 

1. При изготвяне на офертата за участие, участникът, получил писмена 
покана за представяне на оферта, да се придържа точно към посочените от 
възложителя изисквания, така както са формулирани в Решението за откриване 
на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, Обявлението за 
поръчка, Документацията и Поканата за участие. 

2. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има 
право да представи само една оферта (за една или повече обособени позиции). 
Не се допускат варианти. 

3. На основание чл.54, ал.2 от ЗОП, до изтичането на срока за подаване на 
офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да 
оттегли офертата си. 



 

4. На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, при подаване на офертата си 
участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да 
изисква от възложителя да не я разкрива. 

5. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от 
участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически 
или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП. 

6. Срок на валидност на офертата. 
6.1. На основание чл.58, ал.1 от ЗОП, срокът на валидност на офертите е 

времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от 
тях оферти. 

6.2. Съгласно чл.58, ал.2 от ЗОП, срока на валидност на офертите се 
определя от възложителя в календарни дни. Срокът започва да тече от датата, 
определена за краен срок за получаване на оферти. 

6.3. На основание чл.58, ал.4 от ЗОП, срокът на валидност на 
офертата ще бъде определен от възложителя в поканата за представяне на 
оферта. 

6.4. Възложителят удължава срока за получаване на офертите по реда на 
чл.81, ал.7 от ЗОП. 

7. Офертата се представя по реда на чл.57, ал.1 от ЗОП, в запечатан 
непрозрачен плик с надпис - „Оферта за участие в ограничена процедура за 
сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „ Доставка на комуникационно – информационно оборудване и 
оборудване за защита на класифицирана информация“ по Обособена/и 
позиция/и __ (изписва/т се наименованието/ята на обособената/ите 
позиция/и за които се участва) от кандидата или от упълномощен от него 
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
Върху плика участниците посочват адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес. 

8. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, 
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ. 

9. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно 
на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се 
отбелязват в регистъра. 

10. ПЛИКЪТ С ОФЕРТАТА СЪДЪРЖА ДВА ОТДЕЛНИ ЗАПЕЧАТАНИ 
НЕПРОЗРАЧНИ И НАДПИСАНИ ПЛИКА, КАКТО СЛЕДВА: 

 



 

А) ПЛИК № 1 С НАДПИС "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА" , в който се поставят документите по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП, 
както следва: 

� Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 
срок за изпълнение – изготвено по образец (Приложение № 12.1 – до 
Приложение 12.25 за Обособена позиция 1 / Приложение № 12.26 – до 
Приложение 12.27 за Обособена позиция 2 / Приложение № 12.28 – до 
Приложение 12.30 за Обособена позиция 3); 

� Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, ако е 
приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. 

В Плик № 1 се поставя и Таблица за съответствие на техническите 
характеристики на предлаганите изделия с минималните технически 
изисквания, съгласно техническата спецификация – изготвена по образец 
(Приложение № 13.1 – до Приложение 13.25 за Обособена позиция 1 / 
Приложение № 13.26 – до Приложение 13.27 за Обособена позиция 2 / 
Приложение № 13.28 – до Приложение 13.30 за Обособена позиция 3) с 
приложени документи, описващи предлаганите изделия – официална брошура, 
разпечатка на интернет страницата на вносител / производител или друго по 
преценка на участника. 

 

1. Изисквания за изготвяне на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката: 

1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката се представя от 
участника за всяка обособена позиция за която участва. 

1.2. В Техническото предложение участникът описва в Спецификации 
представени в табличен вид - търговските марки, моделите, продуктовите 
номера на изделията / продуктите, и компонентите включени в състава им, 
техническите възможности и параметри. 

1.3. В Техническото предложение участникът следва да декларира: 
1.3.1. Съответствието на техническите характеристики на предлаганите 

изделия / продукти с минималните технически изисквания съгласно 
Техническата спецификация ТС С93.1969.14. 

За целта участникът представя Таблица за съответствие – изготвена по 
образец (Приложение № 13.1 – до Приложение 13.25 за Обособена позиция 1 
/ Приложение № 13.26 – до Приложение 13.27 за Обособена позиция 2 / 
Приложение № 13.28 – до Приложение 13.30 за Обособена позиция 3) 
гарантираща изпълнението на минималните технически изисквания посочени в 
Техническа спецификация ТС С93.1969.14 с предложената в Техническото 
предложение на участника - Спецификация на изделията / продуктите. 



 

Прилагат се и документи, описващи предлаганите изделия – официална 
брошура, разпечатка на интернет страницата на вносител / производител или 
друго по преценка на участника. 

В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По - високи” и се 
посочва интернет адреса или страницата в брошурата/разпечатката, където е 
видна стойността на параметъра. Допуска се предлаганите изделия / продукти 
да са с по - добри технически параметри от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в Техническата спецификация ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия / продукти с технически 
параметри по - ниски от минималните технически изисквания, посочени от 
възложителя в Техническата спецификация ТС С93.1969.14. 

Таблица за съответствие се представя от участника за всяка обособена 
позиция за която участва. 

1.3.2. Предлаганият гаранционен срок на изделията / продуктите, 
считано от датата на подписване на приемо – предавателния протокол; 

1.3.3. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката, считано от 
датата на подписване на договора; 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по – 
дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване 
на договора. 

1.3.4. Изпълнението на конкретни изисквания по точки от Техническата 
спецификация ТС С93.1969.14 - за всяка една от точките писмено се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания. 

 

Б) ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 
В него се поставя: 
� Ценово предложение за изпълнение на поръчката - изготвено по 

образец (Приложение № 14). 
1. Изисквания за изготвяне на Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката: 
1.1. Ценово предложение за изпълнение на поръчката се представя от 

участника за всяка обособена позиция за която участва. 
1.2. Всеки участник в процедурата следва да представи в Ценовото си 

предложение единични цени за всички изделия / продукти от Техническата 
спецификация ТС С93.1969.14 за съответната обособена позиция за която 
участва. 

1.3. Цените следва да бъдат представени в лева, без ДДС. 
1.4. За целите на оценката на офертата на последния ред от таблицата 

участникът попълва обща цена за обособената позиция, която е сбор от 



 

единичните цени, предложени за всички изделия/продукти по техническата 
спецификация ТС С93.1969.14 за съответната обособена позиция. 

1.5. Предложената обща цена за обособената позиция без ДДС в лева ще 
бъде използвана само за целите на оценката на офертата по настоящата 
процедура за сключване на рамково споразумение. 

1.6. Ценовото предложение на участника трябва да съдържа цени с 
положителна стойност, различни от „0“ (нула). Цените трябва да се представят 
до два знака след десетичната запетая. 

 

11. Когато участник подава оферта за повече от една обособена 
позиция, пликове № 1 и № 2 се представят за всяка от позициите. 

 

Забележка: Върху всички отделни пликове (№ 1 и № 2) участникът 
следва да запише: 
Ограничена процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация”, за обособена позиция __ - „...........................................................”. 
 

12. Офертата се подписва от представляващият участника или от 
надлежно упълномощено лице. Пълномощното следва да се представи в 
оригинал или нотариално заверено копие. 

13. Участниците трябва да представят оригинал на офертата си, в писмена 
форма на български език, на хартиен носител. Всички страници да са 
номерирани последователно. 

14. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в 
автентичността на представени копия от документи да поиска от участника 
нотариално заверени копия на оригиналите. 

15. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчано писмо с обратна 
разписка или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай 
той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на 
посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на 
офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

16. Офертите се подават всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 
до 17:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, дирекция 
„Инвестиции в отбраната”.  

 
 
 
 
 



 

РАЗДЕЛ Б. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 
 

1. На основание чл.37, ал.1, т.1 от ЗОП, възложителят ще определи 
потенциален/ни изпълнител/и на обществената поръчка въз основа на оценка на 
офертите по критерий – „най – ниска цена“. 

2. За целите на оценката на офертата по процедурата за сключване на 
рамково споразумение под „най – ниска цена“  се разбира - най – ниската 
предложена обща цена за обособената позиция без ДДС в лева, която е сбор 
от единичните цени без ДДС в лева, предложени от участника за всички 
изделия/продукти по Техническата спецификация ТС С93.1969.14 за 
съответната обособена позиция в ценовото предложение (Приложение № 14). 

3. За целите на оценката на офертата по процедурата за сключване на 
конкретен договор, въз основа на рамковото споразумение по реда и условията 
на чл.93б, ал.3 от ЗОП под „най – ниска цена“  се разбира - най – ниската 
предложена обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС в лева, която е 
сбор от общите цени без ДДС в лева, представени в колона № 5 като 
произведение от колона № 3 и колона № 4 (количество умножено по единична 
цена) в Предлагана цена (Приложение № 4 към проекта на Рамково 
споразумение). 

 
РАЗДЕЛ В. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ. 
 

1. Отварянето на офертите от комисията е публично и се извършва в деня, 
часа, и мястото посочени поне два дни предварително в профила на купувача на 
Интернет страницата на Министерството на отбраната на адрес: 
http://pp.mod.bg/. 

2. Съгласно чл.82, ал.4 от ЗОП, при промяна на датата и часа на отваряне 
на офертите участниците се уведомяват писмено. 

3. В съответствие с чл.79, ал.3 от ЗОП, на отварянето на офертите могат 
да присъстват само кандидати или техни упълномощени представители, които 
имат издадени и валидни разрешения за достъп до класифицирана информация 
(РДКИ) с минимално ниво „Поверително”, което се удостоверява с представяне 
на копие от разрешението.  

Не се допускат за присъствие представители на средства за масово 
осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. 

4. Комисията назначена по реда на чл.79, ал.1 от ЗОП, започва работа по 
разглеждане, оценка и класиране на офертите след получаване на списъка с 
представените оферти. 



 

5. В съответствие с чл.82, ал.7 от ЗОП, Комисията отваря офертите по 
реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на два отделни 
запечатани плика – Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и Плик № 2 с надпис „Предлагана цена”, след което най - малко 
трима от нейните членове подписват плик № 2. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише Плик № 2 на останалите 
участници. 

6. В присъствието на лицата по т.3 комисията отваря плик № 1, 
оповестява документите, които той съдържа, и най - малко трима от членовете 
й ги подписват. Комисията предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише документите в плик № 1 на останалите участници. 

7. След извършване на действията по т.5 и 6 приключва публичната част 
от заседанието на комисията. 

8. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по реда на чл.69а, 70 
и 71 от ЗОП, като при работата си може да проверява данните от офертите при 
условията на чл.68, ал.11 от ЗОП. 

9. Съгласно чл.69а, ал.1 от ЗОП, пликът с цената, предлагана от участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. 

10. Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, не по – късно от два работни дни преди 
датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в 
профила на купувача на Интернет страницата на Министерството на отбраната 
на адрес: http://pp.mod.bg/, датата часа и мястото на отварянето.  

11. В съответствие с чл.79, ал.3 от ЗОП, на отварянето на пликовете със 
ценовите оферти могат да присъстват само кандидати или техни упълномощени 
представители, които имат издадени и валидни разрешения за достъп до 
класифицирана информация (РДКИ) с минимално ниво „Поверително”, което 
се удостоверява с представяне на копие от разрешението.  

Не се допускат за присъствие представители на средства за масово 
осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. 

12. При отварянето на ценовите оферти комисията оповестява 
предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише ценовите оферти. 

13. Съгласно обявеният критерий за оценка, офертите допуснати до 
последващо участие в процедурата ще бъдат оценени и класирани от 
комисията, поотделно за всяка обособена позиция. 

14. Участникът предложил най – ниска обща цена за обособената 
позиция без ДДС в лева, ще бъде класиран на първо място, участникът със 
следващо най – ниско ценово предложение на второ място и т.н. 



 

15. След приключване на работата комисията съставя протокол, който 
съдържа: 

•състав на комисията; 
•резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участниците; 
•списък на участниците, чиито оферти са предложени за отстраняване, и 

мотивите за това; 
• класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане 

и оценяване; 
• дата на съставяне на протокола; 
• в случай, че има такива – особени мнения със съответните мотиви на 

членовете на комисията. 
16. Съгласно чл.83, ал.2 от ЗОП, протоколът на комисията се подписва от 

всички членове, и се предава на възложителя заедно с цялата документация. 
17. Съгласно чл.36а от ЗОП, възложителят или упълномощеното лице по 

чл.8, ал.2 от ЗОП, има право на контрол върху работата на комисията за 
провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. При 
осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на 
съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона 
и предварително обявените условия на обществената поръчка. 

18. В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на 
комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на 
процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5 
(пет) дневен срок от представянето на съответния протокол. Указанията на 
възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите 
решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на 
несъгласие, към него се прилага особено мнение. 

19. Съгласно чл.83, ал.3 от ЗОП, комисията приключва своята работа с 
приемане на протокола от Възложителя. 

 
РАЗДЕЛ Г. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО 
СПОРАЗУМЕНИЕ. 

 

1. В срок пет работни дни след приключване работата на комисията, 
възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на 
участниците и участниците, определени за потенциални изпълнители по 
рамковото споразумение. В решението си възложителят посочва и отстранените 
от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 



 

2. Съгласно чл.73, ал.3 от ЗОП, възложителят изпраща решението на 
участниците в тридневен срок от издаването му. 

3. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената 
поръчка с мотивирано решение по реда и при условията, посочени в чл.39, ал.1 
от ЗОП. 

4. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на 
обществената поръчка с мотивирано решение по реда на чл.39, ал.2 от ЗОП. 

5. Възложителят ще сключи отделно/и рамково/и споразумение/я за всяка 
обособена позиция с първите 3 (трима) класирани участници по съответната 
обособена позиция. Условията, при които ще бъде сключено рамковото 
споразумение, са съгласно посоченото в Обявлението за поръчка и настоящата 
Документация, а условията и реда за прилагане на съответното рамково 
споразумение, са съгласно клаузите в проекта на рамково споразумение от 
документацията за участие. 

6. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на рамковото споразумение, се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и на 
Закона за задълженията и договорите. 

7. Рамковото споразумение се сключва с участниците, определени за 
потенциални изпълнители, като при подписване на споразумението те следва да 
представят документите по чл.47, ал.10 от ЗОП. 

8. Клаузите на рамковото споразумение са приложими и задължителни за 
всеки договор, сключван въз основа на рамковото споразумение, по реда на 
чл.93б от ЗОП. Условията на рамковото споразумение не могат да бъдат 
изменяни за срока на действието му. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР 
ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
1. Възложителят провежда процедура по реда на чл.93б, ал.3 от ЗОП с 

определените за потенциални изпълнители по рамковото споразумение и 
сключват договор въз основа на рамковото споразумение с участника, 
определен за изпълнител на съответния договор. 

2. Възлагането на поръчката става при стриктно следване условията на 
рамковото споразумение, като договорите, сключвани въз основа на него, не 
могат да му противоречат, нито да изменят съществено условията му. 

 
І. ПОКАНА ПО ЧЛ. 93Б, АЛ. 3 ОТ ЗОП. 

 
1. На основание чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП, възложителят отправя писмена 

покана до лицата по рамковото споразумение за съответната обособена 
позиция, за всеки конкретен договор, който възнамерява да сключи. 

2. Писмената покана, която възложителят отправя до лицата по 
рамковото споразумение за съответната обособена позиция по реда на 
чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП съдържа: 

� Указания на възложителя за изготвяне, представяне и подаване на 
офертите; 

� Срок за получаване на офертите; 
� Прогнозна стойност на поръчката; 
� Срок на валидност на офертата - определен от възложителя на 

основание чл.58, ал.4 от ЗОП; 
� Размер на гаранцията за изпълнение на договора; 
� Списък на необходимите документи, които потенциалните 

изпълнители следва да представят. 
 
Към поканата се прилагат следните образци: 
 

1. Образец на оферта с приложена към нея - Предлагана цена за 
изпълнение на обществената поръчка за доставка на ... (изписва се предмета на 
обособената позиция – предмет на рамковото споразумение) – изготвена по 
образец (Приложение № 4 към проекта на рамково споразумение), където 
възложителят е попълнил колони с номера 1, 2 и 3 („№ по ред“; 
„Наименование, търговска марка, модел, продуктов номер на предлаганото/ия 
изделие/продукт“ и „Количество“), за периода на изпълнение на договора, 
съобразно нуждите си и в рамките на утвърдения бюджет; 

2. Проект на договор; 



 

3. Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП. 

 
Представените от участниците документи се изготвят съобразно 

указанията в настоящата документация и указанията в писмената покана на 
възложителя до потенциалните изпълнители. 

 
Потенциалните изпълнители са длъжни да подават оферта в отговор 

на всяка покана на възложителя. 
 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИ. 
 

Потенциалните изпълнители по рамковото споразумение се 
задължават в офертите си, представени в процедурата по чл.93б, ал.3 от 
ЗОП, да предлагат единични цени на изделията/продуктите, равни или по 
– ниски от предложените единични цени за същите изделия/продукти в 
ценовото си предложение в процедурата за сключване на рамково 
споразумение, които са неразделна част от него. 

 

Съгласно чл.93б, ал.4 от ЗОП офертите се изготвят в съответствие с 
рамковото споразумение и съдържат: 

1. Срок за изпълнение на поръчката, съгласно определения в рамковото 
споразумение; 

2. Предлагана цена - изготвена по образец - Приложение № 4 към 
проекта на Рамково споразумение № .........). 
 

ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 
ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА. 

 

1. Съгласно чл.93б, ал.3, т.4 от ЗОП, възложителят назначава комисия, 
която разглежда и класира офертите съгласно критерия, определен в рамковото 
споразумение, и при спазване разпоредбите на чл.70 – 72 от ЗОП. 

2. Назначената комисия проверява дали единичните цени, предложени от 
потенциалните изпълнители не надвишават единичните цени по рамковото 
споразумение. 

3. На основание чл.37, ал.1, т.1 от ЗОП, възложителят ще определи 
изпълнител/и на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по 
критерий – „най – ниска цена“ . 



 

4. За целите на оценката на офертата по процедурата за сключване на 
конкретен договор, въз основа на рамковото споразумение по реда и условията 
на чл.93б, ал.3 от ЗОП под „най – ниска цена“  се разбира - най – ниската 
предложена обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС в лева, която е 
сбор от общите цени без ДДС в лева, представени в колона № 5 като 
произведение от колона № 3 и колона № 4 (количество умножено по единична 
цена) в Предлагана цена (Приложение № 4 към проекта на Рамково 
споразумение). 

5. Потенциалния изпълнител предложил най – ниска обща цена за 
изпълнение на поръчката без ДДС в лева, ще бъде класиран на първо 
място, потенциалния изпълнител със следващо най – ниско ценово 
предложение на второ място и т.н. 

 
ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 
 

1. Възложителят определя изпълнител по реда на чл.73 от ЗОП. 
2. В мотивираното решение на възложителя с което се обявява 

класирането на потенциалните изпълнители по рамковото споразумение и 
потенциалния изпълнител определен за изпълнител, задължително се посочват 
предложените крайни цени, с които се класират потенциалните изпълнители. 

3. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената 
поръчка по реда и при условията, посочени в чл.39, ал.1 от ЗОП. 

4. Възложителят може да прекрати процедурата по реда на чл.39, ал.2 от 
ЗОП. 

 
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ. 
 

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка по реда на чл.74 
от ЗОП, с потенциалния изпълнител по рамковото споразумение, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител. 

2. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи 
договор с втория класиран потенциален изпълнител по реда на чл.74, ал.2 от 
ЗОП. 

3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, приложен 
към поканата и включва задължително всички предложения от офертата на 
потенциалния изпълнител по рамковото споразумение, въз основа на която е 



 

определен за изпълнител, включително тези, които са неразделна част от 
рамковото споразумение. 

4. Договорът се сключва при спазване разпоредбите на чл.41 и 42 от ЗОП. 
5. При подписване на договора за обществена поръчка потенциалния 

изпълнител по рамковото споразумение, определен за изпълнител, е длъжен да 
представи документите по чл.47, ал.10 от ЗОП. 

6. Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 и ал.3 от ЗОП, потенциалния 
изпълнител по рамковото споразумение, определен за изпълнител, при 
подписването на конкретен договор сключен въз основа на рамковото 
споразумение, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 % 
(пет на сто) от стойността на поръчката без ДДС.  

Възложителят определя размера на гаранцията за изпълнение на договора 
в поканата по чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП. 

 
VІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ. 
 

За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата за сключване 
на конкретен договор, въз основа на рамковото споразумение по реда и 
условията на чл.93б, ал.3 от ЗОП и подготовката на офертите от потенциалните 
изпълнители по рамковото споразумение, които не са посочени в настоящите 
указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІХ. ПРИЛОЖЕНИЯ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ОБРАЗЕЦ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в предварителен подбор 
 

 

ОТ: ___________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

с юридически адрес: гр. ___________________, община __________________, 
кв. (ж.к.) ______________________ , ул. __________________________ , № ___, 
бл. ___, вх. ___, ет. ___, ап. ___, телефон: _______________  
и с адрес за кореспонденция: гр. __________________ ,община ____________ , 
кв. (ж.к.) ______________________ , ул. __________________________ , № ___, 
бл.__, вх.___, ет. ___, ап. ___, телефон: ______________ , факс:_____________ , 
моб. телефон: ________________ , e-mail: _____________________________ , 
регистриран по ф.д. № ________ / _____ г. по описа на ________________съд, 
идентификационен номер ____________________ 
идентификационен № по ДДС BG ____________________ 
IBAN ___________________________________ 
BIC: ____________________ 
Банка (град/клон/офис): ____________________________________________ 
Представляван от ________________________________________________ , 

(собствено, бащино и фамилно име на лице/лица, които представляват или са 
упълномощени да подписват от името на кандидата) 

в качеството си на ________________________________________________ , 
                     (управител, член на управителния съвет или др. - посочва се длъжността)  

с ЕГН ____________ , лична карта № ___________________ ,  
издадена на __________________, от МВР гр. ____________ 

 
ДО: ________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото, Ви представяме нашето Заявление за участие в 

предварителен подбор в ограничена процедура за сключване на рамково 
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
комуникационно – информационно оборудване и оборудване за защита на 



 

класифицирана информация“, по Обособена/и позиция/и __ (изписва/т се 
наименованието/ята на обособената/ите позиция/и за които се участва). 

 
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме 

запознати с указанията за реда и условията за провеждане на процедурата. 
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 

възражения. 
Настоящото Заявление съдържа документите и информацията изискани 

от възложителя, съгласно Обявлението за поръчка и настоящата документация. 
Същите са описани в представен и подписан от нас Списък. 
Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним 

поръчката в пълно съответствие с документацията за участие. 
 
дата: _____________ г.                          подпис и печат: ____________ 
 

…………………………………….…………………………………… 
(собствено, бащино и фамилно име на лице/лица, които представляват или са 

упълномощени да подписват от името на кандидата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за  удостоверяване  на липсата  на  обстоятелствата  по  чл.47, ал.9 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) 

 
 
 

Подписаният/подписаната: .................................................................................................., 
                                         (собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ....................................., притежаващ/а лична карта № ….................................., издадена на 
 
............................ от МВР – гр. ………….……………., адрес: .................................................. 
(дата на издаване)                                           (място на издаване)                                 (постоянен адрес) 
Представляващ/а ................................................................................................................................, 

(наименование) 
в качеството си на .............................................................................................................................. 

(длъжност) 
седалище ............................................................................................................................................., 
 
адрес на управление: ........................................................................................................................., 
 
тел./факс: ................................................., 
 
ЕИК: ........................................................., 
във връзка с участие в ограничена процедура за сключване на рамково споразумение за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно -
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация”, 
по ________________________________________________________________ 

(посочете и обособената/ите позиция/и за които се подава заявление) 
 
 
 
 
Част І. 
Удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от букви „а“ до „ е“ от 
ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс;  
б) подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс;  
е) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс. 

 
 
 
 
 



 

Част ІІ. 
Удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

Представлявано от мен юридическо лице: 
 

а) не е обявено в несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 
 

Забележка: Декларирането на обстоятелствата по тази част се отнася само за кандидат или участник – 
юридическо лице. 

 
Част ІІІ. 
Удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.4 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

Аз лично / Представляваното от мен юридическо лице:  
   (ненужното се зачертава) 
 
а) нямам, няма / имам, има  задължения по смисъла  на  чл.162,  ал.2, т.1 от  
       (ненужното се зачертава) 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган; 

б) нямам / няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

в) за задълженията по буква „а” е допуснато разсрочване или отсрочване с акт № 
…………………, издаден от …………………………...……………………… 
(попълва се, в случай, че са налице задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК) 

 

Част ІV.  
Удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

а) не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация; 

б) не съм сключил договор с лице по чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 
Наказателния кодекс. 

 

___________________ 
(място на деклариране)                              Декларатор: ________________________________ 

                                                                                 (подпис, име и фамилия, печат) 
___________________ 
(дата на деклариране) 
 
 
Указания и пояснения : 
 

1. Декларацията се попълва от физическото лице – кандидат или от всяко едно от лицата 
по чл.47, ал.4 от ЗОП, в случаите когато кандидатът е юридическо лице. 



 

2. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не юридическо лице, декларацията 
се попълва от лицата по т.1 за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. 
3. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е 
длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 
4. Когато кандидат предвижда участие на подизпълнители, декларацията се представя за 
всеки един от подизпълнителите. 
5. В случай, че кандидатътът/подизпълнителят има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, 
т.1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията, в декларацията следва да се посочат: влезлия в сила акт за 
установяване на задължението, размера на задължението, акта на компетентния орган, 
допуснал разсрочването или отстрочването. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ОБРАЗЕЦ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Долуподписаният/ ата ____________________________________________  

(собствено, бащино и фамилно име) 
с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр. ____________, настоящ адрес в гр. 
___________, община _____________, ул. _______________________ с лична 
карта № _______________, издадена на _____________ от МВР гр. ___________ 
, в качеството си на ___________________________________________________  

(управител, член на управителния съвет или др. - посочва се 
длъжността) 
на _________________________________________________________________ ,  

(наименование и правно - организационната форма - ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
със седалище и адрес на управление гр. _________________________________ ,  
вписано в Търговския регистър с ЕИК __________________________ , 
тел.: _______________ , факс: _____________________ , и адрес за 
кореспонденция: ____________________________________________________ , 
във връзка с участие в ограничена процедура за сключване на рамково 
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на 
класифицирана информация“ , по _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(посочете и обособената/ите позиция/и за които се подава заявление) 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

заявлението, сме изпълнили следните доставки, които са еднакви или сходни с 
предмета на настоящата обществената поръчка: 

 

Предмет на 
доставката. 

 
Стойност на 
доставката. 

 

Изпълнена на: 
(___.___._____ г.) 

Получател и данни за него 
(наименование, адрес, телефон, 

факс и т. н. ) 

    
    
    
    
    

 
Като доказателство за извършените доставки, съгласно чл.51, ал.4 от 

ЗОП: 
� към настоящата декларация се прилага/т удостоверение/я, издадено/и от 

получателя/ите или от компетентен орган: 
1. ………………………………………………………………………………………………….. 



 

2. ………………………………………………………………………………………………..… 
3. ………………………………………………………………………………………..……….... 

 
или  
 

� се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за 
доставката. 

.................................................................................................................................................... 
 
 

дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 
____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на кандидата) 
 

Забележки: 
 

1. Под „ сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбира – 
изпълнени доставки на оборудване за комуникационни и информационни 
системи и софтуер. 

2. Съгласно минималните изисквания на възложителя за 
техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите 
посочени в обявлението и настоящата документация, кандидатът следва 
да има изпълнени не по – малко от 3 (три) доставки с предмет същия или 
сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 
(пет) години, считано от датата на подаване на заявлението. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ОБРАЗЕЦ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП 
 
 

Подписаният/подписаната: .................................................................................................., 
                                         (собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ....................................., притежаващ/а лична карта № ….................................., издадена на 
 
............................ от МВР – гр. ………….……………., адрес: .................................................. 
(дата на издаване)                                           (място на издаване)                                 (постоянен адрес) 
Представляващ/а ................................................................................................................................, 

(наименование) 
в качеството си на .............................................................................................................................. 

(длъжност) 
седалище ............................................................................................................................................., 
 
адрес на управление: ........................................................................................................................., 
 
тел./факс: ................................................., 
 
ЕИК: ........................................................., 
във връзка с участие в ограничена процедура за сключване на рамково споразумение за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно -
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация“, 
по __________________________________________________________________ 

(посочете и обособената/ите позиция/и за които се подава заявление) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Аз лично/Представляваното от мен юридическо лице не съм/не е свързано лице или 
свързано предприятие* с друг кандидат в горепосочената процедура по възлагане на 
обществена поръчка. 

2. Липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 
 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни. 
 
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 

 
___________________ 
(място на деклариране)                              Декларатор: ________________________________ 

                                                                                 (подпис, име и фамилия, печат) 
___________________ 
(дата на деклариране) 
 
*Дефиниции: 
Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки 
„ Свързани лица“ са: 



 

а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 
издадени с право на глас в дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска 
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в 
това дружество. 
 
Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки 
„ Свързано предприятие“ е предприятие: 
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, 
или 
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл.7, т.5 или 6, или  
г) което заедно с възложител по чл.7 е обект на доминиращото влияние на друго 
предприятие. 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

 
(за наличие или липса на подизпълнители) 

 
Долуподписаният/ ата ____________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 
с ЕГН ____________ , с постоянен адрес в гр. ____________ , настоящ адрес в 
гр. ___________ , община _____________, ул. _______________________ с 
лична карта № _______________ , издадена на _____________ от МВР гр. 
___________ , в качеството си на ________________________________________ 

(управител, член на управителния съвет или др. - 
посочва се длъжността) 
на _________________________________________________________________ , 

(наименование и правно - организационната форма - ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
със седалище и адрес на управление гр. _________________________________ , 
вписано в Търговския регистър с ЕИК __________________________ , 
тел.: _______________ , факс: _____________________ , и адрес за 
кореспонденция: ____________________________________________________ , 
във връзка с участие в ограничена процедура за сключване на рамково 
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на 
класифицирана информация“ , по _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(посочете и обособената/ите позиция/и за които се подава заявление) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
Кандидатът: ______________________________________________________, 
                                                             (посочете наименованието на кандидата) 
който представлявам: 

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да 
използва / ще използва (попълва се само нужното) подизпълнители; 

2. Подизпълнител/и ще бъде/ат: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ , 

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите) 
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие като 
подизпълнители в процедурата; 

3. Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще 
бъде ___ % от общата стойност на поръчката; 

4. Видът на работите, които подизпълнителите ще извършват са: 
____________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

(подробно се изброяват) 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния 

кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 
 

_________________ 
(място на деклариране) 
дата: ___.___.____г.                          Декларатор: ____________ 
                                                                                              (подпис, име и фамилия на 
лицето/лицата които представляват или са упълномощени да подписват от името на 
кандидата, печат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
ОБРАЗЕЦ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за приемане на условията в проекта на рамково споразумение 

 
Долуподписаният/ ата ____________________________________________  

(собствено, бащино и фамилно име) 
с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр. ____________, настоящ 

адрес в гр.___________, община _____________, ул. _______________________ 
с лична карта № _______________, издадена на _____________ от МВР гр. 
___________, в качеството си на ________________________________________  

(управител, член на управителния съвет или др. - 
посочва се длъжността) 
на _________________________________________________________________ , 

(наименование и правно - организационната форма - ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
със седалище и адрес на управление гр. _________________________________ ,  
вписано в Търговския регистър с ЕИК __________________________ , 
тел.: _______________ , факс: _____________________ , и адрес за 
кореспонденция: ____________________________________________________ ,  
във връзка с участие в ограничена процедура за сключване на рамково 
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на 
класифицирана информация” , по _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(посочете и обособената/ите позиция/и за които се подава заявление) 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на рамковото 

споразумение, който е неразделна част от настоящата документация. 
2. Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договор в 

законоустановения срок. 
 

дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 
____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на кандидата) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
ОБРАЗЕЦ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за съгласие за участие като подизпълнител в заявление на кандидат 

(попълва се от подизпълнител) 
 
Долуподписаният/ ата ____________________________________________  

(собствено, бащино и фамилно име) 
с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр. ____________, настоящ адрес в гр. 
___________, община _____________, ул. _______________________ с лична 
карта № _______________, издадена на _____________ от МВР гр. 
___________, в качеството си на ________________________________________  

(управител, член на управителния съвет или др. - 
посочва се длъжността) 
на _________________________________________________________________ ,  

(наименование и правно - организационната форма - ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
със седалище и адрес на управление гр. _________________________________ ,  
вписано в Търговския регистър с ЕИК __________________________ , 
тел.: _______________ , факс: _____________________ , и адрес за 
кореспонденция: ____________________________________________________ ,  
във връзка с участие в ограничена процедура за сключване на рамково 
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на 
класифицирана информация” , по _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(посочете и обособената/ите позиция/и за които се подава заявление) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Представляваното от мен дружество е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в заявлението на кандидата „_____________________________“.  

                                                         (посочете кандидата, чиито подизпълнител сте) 
2. Видовете работи от предмета на поръчката които ще извършваме са: 
___________________________________________________________. 

(подробно се изброяват) 
3. Дела на нашето участие при изпълнение на поръчката ще бъде ____ % 

от общата стойност на поръчката. 
4. Представляваното от мен дружество не участва в настоящата 

ограничена процедура със самостоятелно заявление. 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл.313 от Наказателния кодекс. 
_________________ 
(място на деклариране) 
дата: ___.___.____г.                                           Декларатор: ____________ 
                                                                                                         (подпис,име и фамилия, печат) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
ОБРАЗЕЦ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(„ ЗИФОДРЮПДРС”) 
 
 

Подписаният/подписаната: .................................................................................................., 
                                         (собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ....................................., притежаващ/а лична карта № ….................................., издадена на 
 
............................ от МВР – гр. ………….……………., адрес: .................................................. 
(дата на издаване)                                           (място на издаване)                                 (постоянен адрес) 
Представляващ/а ................................................................................................................................, 

(наименование) 
в качеството си на .............................................................................................................................. 

(длъжност) 
седалище ............................................................................................................................................., 
 
адрес на управление: ........................................................................................................................., 
 
тел./факс: ................................................., 
 
ЕИК: ........................................................., 
във връзка с участие в ограничена процедура за сключване на рамково споразумение за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно -
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация”, 
по _________________________________________________________________ 

(посочете и обособената/ите позиция/и за които се подава заявление) 

 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС: 
 

1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по 
                  (ненужното се зачертава) 
смисъла на § 1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно 
облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е ___________________________ 
                                                                                           (попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция) 
 
2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на 
          (ненужното се зачертава) 
Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. 
 
Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРС. 
(попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано 
с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим) 



 

Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал.2 
от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 
 
Забележки:  
1. Попълва се от всички кандидати/подизпълнители. Когато кандидатът е обединение, 
което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, 
включено в обединението. 
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват кандидата/подизпълнителя, съгласно представения 
документ за регистрация. 
 
___________________ 
(място на деклариране)                              Декларатор: ________________________________ 

                                                                                 (подпис, име и фамилия, печат) 
___________________ 
(дата на деклариране) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България  
 
 
Долуподписаният/ата: _______________________________________________,  
                                                              (име, презиме, фамилия) 

ЕГН _________________, адрес: _____________________________________________  
                                                                                (настоящ адрес) 
гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на 
____________ от МВР-гр. ___________, адрес _________________________________,  
(дата на издаване)           (място на издаване)                         (постоянен адрес)  
в качеството ми на ___________, в ___________________________________________,  

                     (длъжност)    (наименование на юридическото лице, физическо лице-
ЕТ)  
със седалище _________________________________________________________, 
адрес на управление: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________,  
тел. /факс _____________, вписано в търговския регистър при ____________________ 
съд по ф.д. № ___________ /__.__.____ г. БУЛСТАТ / ЕИК _______________________  
 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице / 
едноличен търговец, в размер _______________________________________________  
има следния произход: _____________________________________________________  
_________________________________________________________________________. 
 

2. Декларирам, че собственик на капитала на горепосоченото юридическо 
лице / едноличен търговец са следните лица:  

 
2.1. _______________________________________________________________  
                                                  (име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН / ЕИК________________ 
Постоянен адрес / 
Седалище и адрес на управление ____________________________________________  
 
Гражданство _________________ Документ за самоличност ______________________  
 

2.2. _______________________________________________________________  
                                                  (име, презиме, фамилия/фирма) 
 

ЕГН / ЕИК _______________ 
 
Постоянен адрес/ 
Седалище и адрес на управление ____________________________________________  



 

 
Гражданство _________________ Документ за самоличност ______________________ 
 
и други.  
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл.313 от Наказателния кодекс. 
___________________ 
(място на деклариране)                              Декларатор: ____________________ 

                                                                                             (подпис) 
___________________ 
(дата на деклариране) 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
ОБРАЗЕЦ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и ал.2 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България 

 
(попълва се от кандидат / подизпълнител) 

 
Долуподписаният/ата: ________________________________________________, 

                    (име, презиме, фамилия) 
притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на ____________ от  
                                                                                                                          (дата на издаване) 

МВР - гр. _________________, адрес ____________________________________ 
(място на издаване)                                                (постоянен адрес) 

в качеството ми на ______________, в ________________________________, 
                                              (длъжност)           (наименование на юридическото лице, 
физическо лице - ЕТ) 

Със седалище ____________________________________________________, 
адрес на управление: ______________________________________________, 
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при ____________съд 
по ф.д. № ___________ / ___.___._____ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________ 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
За мен и за представляваното от мен юридическо лице / ЕТ не са налице 

обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България. 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл.313 от Наказателния кодекс. 
___________________ 
(място на деклариране)                              Декларатор: ____________________ 

                                                                                             (подпис) 
___________________ 
(дата на деклариране) 
 
 
 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

ОБРАЗЕЦ 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ НА КАНДИДАТА 
 

1. Наименование: ……………………………………………………………….. 

2. Представлявано от: ………..………………………………………………...… 
(изпълнителен директор, управител, председател) 

2.1. Имена ……………………………………………………………………..…… 
(собствено, бащино, фамилно) 

2.2. ЕГН .................……… 

3. Адрес за кореспонденция: 

гр.(с.) …………………………………. държава ....................................……… 

кв.(ж.к.) ................................................ област .......................................……… 

улица, № ................................................ община .....................................……… 

бл. ....... , вх. ...... , ет. ...... , ап. ..... 

4. Данни по регистрацията на кандидата: ЕИК …………………………………. 

5. Телефони и лице за контакти: 

сл. тел. централа: ..............................., моб. тел.: ...........................................…...… 

сл. тел. директен .............................., факс: .......................................................…... 

електронна поща: ……………………........ 
6. Банкова сметка и банка : 

Банка: ............................................................ 
IBAN: ............................................................ 
BIC: ……………………………. 
ДДС номер: …………………… 
 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на кандидата) 
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Сървър (І тип), в съответствие с т.1.1 от Част І 
на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Сървър (І тип): 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.1 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.2. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Сървър (ІІ тип), в съответствие с т.1.2 от Част 
І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Сървър (ІІ тип): 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.2 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.3. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Сървър за изчисления, в съответствие с т.1.3 
от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Сървър за изчисления: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.3 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.4. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – SAN Дисков масив, в съответствие с т.1.4 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на SAN Дисков масив: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.4 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.5. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Персонален компютър, в съответствие с т.1.5 
от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Персонален компютър: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.5 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.6. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Преносим компютър, в съответствие с т.1.6 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Преносим компютър: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.6 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.7. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Компютър тип „тънък клиент“, в 
съответствие с т.1.7 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Компютър тип „тънък клиент“:  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.7 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.8. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Конзола KVM, в съответствие с т.1.8 от Част І 
на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Конзола KVM:  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.8 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.9. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оптично записващо устройство Blu-ray, в 
съответствие с т.1.9 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Оптично записващо устройство Blu-ray:  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.9 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.10. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – VoIP комутатор, в съответствие с т.1.10 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на VoIP комутатор: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.10 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.11. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Комутатор, в съответствие с т.1.11 от Част І на 
техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Комутатор: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.11 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.12. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Ethernet комутатор, в съответствие с т.1.12 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Ethernet комутатор: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.12 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.13. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Защитна стена (Firewall), в съответствие с 
т.1.13 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Защитна стена (Firewall): 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.13 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.14. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Безжичен маршрутизатор, в съответствие с 
т.1.14 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Безжичен маршрутизатор: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.14 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.15. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.15 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Оперативна памет: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.15 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.16. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.16 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Оперативна памет: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.16 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.17. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.17 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Оперативна памет: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.17 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.18. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.18 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Оперативна памет: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.18 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.19. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.19 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Оперативна памет: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.19 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.20. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Твърд диск външен, в съответствие с т.1.20 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Твърд диск външен: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.20 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.21. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Цифров функционален генератор, в 
съответствие с т.1.21 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Цифров функционален генератор: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.21 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.22. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Спектрален анализатор, в съответствие с 
т.1.22 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Спектрален анализатор: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.22 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.23. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Измервателен RLC - метър, в съответствие с 
т.1.23 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Измервателен RLC - метър: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.23 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.24. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Цифров TV тунер, в съответствие с т.1.24 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Цифров TV тунер: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.24 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.25. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Лабораторни инструменти и материали, в 
съответствие с т.1.25 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 1  
Спецификация на Лабораторни инструменти и материали: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.1.25 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.26. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 2 – Доставка на оборудване за защита на 
класифицирана информация – Криптографско средство, в съответствие с 
т.2.1 от Част ІІ на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 2  
Спецификация на Криптографско средство: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.2.1 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 2 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.27. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 2 – Доставка на оборудване за защита на 
класифицирана информация – Защитен цветен лазерен принтер, в 
съответствие с т.2.2 от Част ІІ на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на изделието и компонентите 
включени в състава му. Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 2  
Спецификация на Защитен цветен лазерен принтер: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че изделията са нови, неупотребявани, нерециклирани и 
не са спрени от производство. 

3. При извършване на доставката изделията ще бъдат съпроводени със 
следните документи удостоверяващи качеството, преведени на български език: 

•Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 
производителя; 

•Документ удостоверяващ произхода на изделията; 



 

•Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-
1:2010, издадена от изпълнителя; 

•Гаранционни карти на изделията, с упоменати номера (където е 
възможно), идентифициращи доставеното изделие, издадени от изпълнителя. 

4. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.3.1., 3.3.2., 3.4., 4., 5.2. и 7.2. от ТС С93.1969.14 (за всяка една от точките се 
потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на изделието и компонентите включени в състава му по 
т.2.2 в таблица № 1 от ТС С93.1969.14, технически възможности и 
параметри – както са предложени в Таблицата за съответствие на 
предлаганото от участника изделие. 

2. Допуска се предлаганите изделия да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на изделия с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 2 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.28. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 3 – Доставка на софтуер – Системен и 
технологичен софтуер, в съответствие с т.3.1 от Част ІІІ на техническа 
спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на продукта и състав. 
Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 3  
Спецификация на Системен и технологичен софтуер: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че ще предоставим „2 г. софтуерна осигуровка“  -
изискуема по точки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 и 3.1.6 от ТС С93.1969.14 (за всяка 
една от точките се потвърждава, че ще бъдат изпълнени конкретните 
изисквания). 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

3. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.8.2., 5.2., 7.2. и при възможност по т.3.8.3 от ТС С93.1969.14 {за всяка една 



 

от точките се потвърждава (за т.3.8.3. при възможност), че ще бъдат 
изпълнени конкретните изисквания}. 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

4. Декларираме, че ще предоставим всеки един от софтуерните 
продукти на отделен физически цифров носител (CD, DVD или USB). 

5. Декларираме, че лицензите и/или ключовете за инсталация (кодове за 
активиране) на всеки един от доставените софтуерните продукти ще Ви бъдат 
предоставени върху физически носители и разпечатани върху хартия. 

6. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1.2. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

7. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на продукта и състава му по т.3.1 в таблица № 1 от ТС 
С93.1969.14, технически възможности и параметри – както са предложени 
в Таблицата за съответствие на предлаганите от участника продукти. 

2. Допуска се предлаганите продукти да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на продукти с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 3 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.29. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 3 – Доставка на софтуер – Софтуер за 
географски информационни системи, в съответствие с т.3.2 от Част ІІІ на 
техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на продукта и състав. 
Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 3  
Спецификация на Софтуер за географски информационни системи: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.8.2., 5.2., 7.2. и при възможност по т.3.8.3 от ТС С93.1969.14 {за всяка една 
от точките се потвърждава (за т.3.8.3. при възможност), че ще бъдат 
изпълнени конкретните изисквания}. 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

3. Декларираме, че ще предоставим всеки един от софтуерните 
продукти на отделен физически цифров носител (CD, DVD или USB). 



 

4. Декларираме, че лицензите и/или ключовете за инсталация (кодове за 
активиране) на всеки един от доставените софтуерните продукти ще Ви бъдат 
предоставени върху физически носители и разпечатани върху хартия. 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1.2. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на продукта и състава му по т.3.2 в таблица № 1 от ТС 
С93.1969.14, технически възможности и параметри – както са предложени 
в Таблицата за съответствие на предлаганите от участника продукти. 

2. Допуска се предлаганите продукти да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на продукти с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 3 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.30. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация, за Обособена позиция __ – Доставка на __________________ 

 

ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет, както следва: 

� за Обособена позиция 3 – Доставка на софтуер – Web – базирана 
конферентна система, в съответствие с т.3.3 от Част ІІІ на техническа 
спецификация ТС С93.1969.14. 

1. Спецификация. 
№ 
по 
ред 

Търговска марка, модел, продуктов номер на продукта и състав. 
Технически възможности и параметри. 

 
Обособена позиция 3  
Спецификация на Web – базирана конферентна система: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2. Декларираме, че ще изпълним конкретните изисквания по точки 
3.8.2., 5.2., 7.2. и при възможност по т.3.8.3 от ТС С93.1969.14 {за всяка една 
от точките се потвърждава (за т.3.8.3. при възможност), че ще бъдат 
изпълнени конкретните изисквания}. 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

3. Декларираме, че ще предоставим всеки един от софтуерните 
продукти на отделен физически цифров носител (CD, DVD или USB). 



 

4. Декларираме, че лицензите и/или ключовете за инсталация (кодове за 
активиране) на всеки един от доставените софтуерните продукти ще Ви бъдат 
предоставени върху физически носители и разпечатани върху хартия. 

5. Предлагаме гаранционен срок …… (……) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо - предавателния протокол. 

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 

изисквания от възложителя в т.7.1.2. от техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …… (……) 
календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

Забележки: 
1. В таблицата към т.1 се посочват търговска марка, модел, 

продуктов номер на продукта и състава му по т.3.3 в таблица № 1 от ТС 
С93.1969.14, технически възможности и параметри – както са предложени 
в Таблицата за съответствие на предлаганите от участника продукти. 

2. Допуска се предлаганите продукти да са с по - добри технически 
параметри от минималните технически изисквания посочени в ТС 
С93.1969.14. Не се допуска предлагане на продукти с технически параметри 
по - ниски от минималните технически изисквания, посочени в ТС 
С93.1969.14. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 3 

 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Сървър (І тип), в съответствие с т.1.1 от Част І 
на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Сървър (І тип): 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.2. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Сървър (ІІ тип), в съответствие с т.1.2 от Част І 
на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Сървър (ІІ тип): 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.3. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Сървър за изчисления, в съответствие с т.1.3 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Сървър за изчисления: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.4. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – SAN Дисков масив, в съответствие с т.1.4 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

SAN Дисков масив: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.5. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Персонален компютър, в съответствие с т.1.5 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Персонален компютър: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.6. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Преносим компютър, в съответствие с т.1.6 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Преносим компютър: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.7. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Компютър тип „тънък клиент“ , в съответствие 
с т.1.7 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Компютър тип „тънък клиент“: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.8. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Конзола KVM , в съответствие с т.1.8 от Част І 
на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Конзола KVM: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.9. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оптично записващо устройство Blu-ray , в 
съответствие с т.1.9 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Оптично записващо устройство Blu-ray: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.10. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – VoIP комутатор, в съответствие с т.1.10 от Част 
І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

VoIP комутатор: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.11. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Комутатор, в съответствие с т.1.11 от Част І на 
техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Комутатор: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.12. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Ethernet комутатор, в съответствие с т.1.12 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Ethernet комутатор: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.13. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Защитна стена (Firewall) , в съответствие с 
т.1.13 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Защитна стена (Firewall): 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.14. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Безжичен маршрутизатор, в съответствие с 
т.1.14 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Безжичен маршрутизатор: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.15. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.15 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Оперативна памет: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.16. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.16 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Оперативна памет: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.17. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.17 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Оперативна памет: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.18. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.18 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Оперативна памет: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.19. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Оперативна памет, в съответствие с т.1.19 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Оперативна памет: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.20. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Твърд диск външен, в съответствие с т.1.20 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Твърд диск външен: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.21. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Цифров функционален генератор, в 
съответствие с т.1.21 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Цифров функционален генератор: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.22. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Спектрален анализатор, в съответствие с т.1.22 
от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Спектрален анализатор: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.23. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Измервателен RLC - метър, в съответствие с 
т.1.23 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Измервателен RLC - метър: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.24. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Цифров TV тунер, в съответствие с т.1.24 от 
Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Цифров TV тунер: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.25. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 1 – Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване – Лабораторни инструменти и материали, в 
съответствие с т.1.25 от Част І на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Лабораторни инструменти и материали: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 1 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.26. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 2 – Доставка на оборудване за защита на 
класифицирана информация – Криптографско средство, в съответствие с т.2.1 
от Част ІІ на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Криптографско средство: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 2 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.27. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на изделията 
в Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 2 – Доставка на оборудване за защита на 
класифицирана информация – Защитен цветен лазерен принтер, в 
съответствие с т.2.2 от Част ІІ на техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Защитен цветен лазерен принтер: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлаганото изделие) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите изделия да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на изделия с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 2 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.28. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите продукти 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на софтуер в 
Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 3 – Доставка на софтуер – Системен и 
технологичен софтуер, в съответствие с т.3.1 от Част ІІІ на техническа 
спецификация ТС С93.1969.14. 

Системен и технологичен софтуер: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлагания продукт) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
продукти – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите продукти да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на продукти с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 3 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.29. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите продукти 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на софтуер в 
Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 3 – Доставка на софтуер – Софтуер за 
географски информационни системи, в съответствие с т.3.2 от Част ІІІ на 
техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

Софтуер за географски информационни системи: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлагания продукт) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
продукти – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите продукти да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на продукти с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 3 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.30. 

ОБРАЗЕЦ 

 

ТАБЛИЦА 

за съответствие на техническите характеристики на предлаганите продукти 
с минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация  

ТС С93.1969.14 
 

Таблицата за съответствие гарантира изпълнението на 
минималните технически изисквания, посочени в техническа 
спецификация ТС С93.1969.14 с предложените Спецификации на софтуер в 
Техническото предложение на участника. 

 

За Обособена позиция 3 – Доставка на софтуер – Web – базирана 
конферентна система, в съответствие с т.3.3 от Част ІІІ на техническа 
спецификация ТС С93.1969.14. 

Web – базирана конферентна система: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

(посочва се търговската марка, модела и продуктовия номер на предлагания продукт) 

удовлетворява минималните технически изисквания, представени в  

Таблица за съответствие 

№ ПО 
РЕД 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТЪР 

(КОМПОНЕНТ), 
СЪГЛАСНО 

ТС С93.1969.14 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСНО  

ТАБЛИЦА № 1 ОТ  
ТС С93.1969.14 

ПРЕДЛОЖЕНИ СТОЙНОСТИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) ОТ 

УЧАСТНИКА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1.     
2.     
3.     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Участникът следва да приложи документи, описващи предлаганите 
продукти – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на 
вносител / производител или друго по преценка на участника. 

2. В графа „Съответствие” се изписва „Съответства” или „По-
високи” и се посочва интернет адреса или страницата в брошурата / 
разпечатката където е видна стойността на параметъра. Допуска се 
предлаганите продукти да са с по – добри технически параметри от 
минималните технически изисквания, посочени от възложителя в 



 

техническата спецификация. Не се допуска предлагане на продукти с 
технически характеристики по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в техническата спецификация. 

3. Поставя се в Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ – за Обособена позиция 3 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 

____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

ОБРАЗЕЦ 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на поръчката с предмет: „Доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 
информация“, за Обособена позиция ___ – „____________________________” 
 
ДО: _______________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 
ОТ: ______________________________________________________________, 

(наименование на участника) 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с обявената ограничена процедура за възлагане на обществена 
поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение 
за изпълнение на поръчката, както следва: 
 

 
№  
по 
ред 

 
Наименование, 

търговска марка, модел, продуктов номер на 
предлаганото/ия изделие/продукт 

Коли-
чество 

/бр./ 

Единична 
цена без 
ДДС 

/в лева/ 
1. …………………………………………………………….….…  1 … 
2. …………………………………………………………….….…  1 … 
3. …………………………………………………………….….…  1 … 

Обща цена за обособената позиция без ДДС /в лева/: … 
 

� Предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с 
условията от документацията по процедурата. 

� Всички посочени цени са в лева и са без включен ДДС. 
� Предложената от нас единична цена без ДДС включва всички разходи 

по изпълнението, доставката на стоката до крайния получател, както и 
сервизиране по време на гаранционния период. 

� Задължаваме се при изготвяне на оферта за участие в процедурата по 
реда на чл.93б, ал.3 от ЗОП за сключване на конкретен договор въз основа на 
рамковото споразумение, предложените от нас единични цени, да са равни или 
по - ниски от предложените единични цени в настоящото ценово предложение. 

 
Забележки:  
1. Участникът трябва да представи в ценовото си предложение 

единични цени за всички изделия / продукти от Техническата 



 

спецификация ТС С93.1969.14 за съответната обособена позиция за която 
участва. 

2. За целите на оценката на офертата на последния ред от 
таблицата участникът попълва обща цена за обособената позиция, която 
е сбор от единичните цени, предложени за всички изделия/продукти по 
техническата спецификация ТС С93.1969.14 за съответната обособена 
позиция. 

3. Предложената обща цена за обособената позиция без ДДС в лева 
ще бъде използвана само за целите на оценката на офертата по 
настоящата процедура за сключване на рамково споразумение. 

4. Ценовото предложение на участника трябва да съдържа цени с 
положителна стойност, различни от „0“ ( нула). Цените трябва да се 
представят до два знака след десетичната запетая. 

5. При сключване на конкретен договор въз основа на рамково 
споразумение ще се конкретизират клаузите относно ДДС, съобразно 
българското законодателство. 

6. Поставя се в Плик № 2 с надпис „Предлагана цена“ – за Обособена 
позиция ___.  

7. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена 
позиция, Плик № 2 се представя отделно за всяка от позициите. 

 
 

дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 
____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на участника) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
ОБРАЗЕЦ 

 
 
ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

№ _____ - ______/____.____.2014 г. 
 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
комуникационно – информационно оборудване и оборудване за защита на 

класифицирана информация”  
 

за обособена позиция __ „…………….……………“ 
(име на обособената позиция) 

 
Забележка: Този проект на рамково споразумение обхваща и трите 

обособени позиции на поръчката. 
 
 

Днес, __.__.2014 г., в гр.София, между: 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр. 
София, п.к. 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, Булстат 000695324 и ДДС номер 
BG000695324, представлявано от Венислав Цанов – директор на дирекция 
„Инвестиции в отбраната“, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 

и 
 

1. ......................................................................................................................... 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................, 
ЕИК ........................... и ДДС номер ............................... (ако е приложимо), 
регистрирано  ........................... с фирмено дело № ……………., парт. № 
…………………, представлявано от ....................................... (име и длъжност), 
ЕГН ..........................., 

 

2. ......................................................................................................................... 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................, 
ЕИК ........................... и ДДС номер ............................... (ако е приложимо), 
регистрирано  ........................... с фирмено дело № ……………., парт. № 
…………………, представлявано от ....................................... (име и длъжност), 
ЕГН ..........................., 

 



 

3. ......................................................................................................................... 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................, 
ЕИК ........................... и ДДС номер ............................... (ако е приложимо), 
регистрирано  ........................... с фирмено дело № ……………., парт. № 
…………………, представлявано от ....................................... (име и длъжност), 
ЕГН ..........................., 

 

наричани по-долу „ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”, от друга 
страна, 

и на основание чл.93а, ал.1 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
във връзка с проведена ограничена процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно – информационно 
оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация”, 
публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № ……….. от 
__.__.2014г., открита с Решение № ………… от __.__.2014г., и Решение № 
………… от __.__.2014г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 
ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, се сключи настоящото рамково 
споразумение. 

 
Страните се споразумяха за следното: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. 
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ приема да извърши доставка на комуникационно – 
информационно оборудване и/или оборудване за защита на класифицирана 
информация и/или софтуер за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 
условията на това рамково споразумение, техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническите предложения за изпълнение на поръчката и 
ценовите предложения за изпълнение на поръчката на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ, (съответно – Приложения 1, 2 и 3) които са неразделна част 
от рамковото споразумение, ведно с разясненията по документацията. 

(2) Комуникационно – информационно оборудване и/или оборудване за 
защита на класифицирана информация и/или софтуера, съгласно ал.1 ще бъдат 
наричани по – нататък „изделия/продукти“. 

 

Чл.2. Заявените за доставка изделия/продукти и количествата, съобразно 
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на утвърдения бюджет, ще се 
определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпращаните от него покани при 



 

провеждането на процедурите по реда на чл.93б, ал.3 от ЗОП, за сключване на 
конкретни договори въз основа на настоящото рамково споразумение. 

 

Чл.3. Страните се съгласяват доставките по чл.1 да се осъществят за 
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договори с определените 
ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ в резултат на проведена процедура при 
условията и по реда на раздел ХII от настоящото споразумение. 

 

Чл.5. „ИЗПЪЛНИТЕЛ” по смисъла на това рамково споразумение е 
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил 
договор след проведена процедура по реда на раздел XІI. 

 
ІI. КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА/ПРОДУКТИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН 

СРОК И РЕКЛАМАЦИИ. 
 

Чл.6. Качеството на доставените изделия/продукти да съответства на 
изискванията на декларираното в техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ (Приложение № 2 към 
настоящото споразумение). 

 

Чл.7. (1) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на контрола на 
качеството е Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

(2) Контролът по качеството се извършва съгласно „Глава пета „а“ 
Контрол на качеството” от Правилник № П-3/26.03.2013г. за изменение и 
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по 
отбрана (обн. ДВ, бр.44 от 10.06.2011г., изм. ДВ, бр.35 от 12.04.2013г., изм. и 
доп. ДВ, бр.82 от 03.10.2014г.). 

 

Чл.8. (1) За удостоверяване на качеството на доставяните 
изделия/продукти по конкретните договори сключени въз основа на това 
рамково споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
(представителя по качеството - Институтът по отбрана – МО и крайния 
получател) при извършване на доставката, следните документи: 

1. Документ, удостоверяващ качеството на изделията/продуктите, 
издаден от производителя. 

2. Документ, удостоверяващ произхода на изделията/продуктите. 
3. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010, 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



 

4. Гаранционна карта на изделието/продукта, с упоменати номера (където 
е възможно) идентифициращи доставеното изделие/продукт, издадени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Всички документи на чужд език да бъдат придружавани с превод на 
български език. 

(3) Качеството на доставяните по договора стоки се удостоверява с 
Протокол за оценка на съответствието. 

 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава гаранционни карти за доставените 
изделия/продукти, като гаранционният срок да съответства на декларираното в 
техническото предложение за изпълнение на поръчката на същия 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ (Приложение № 2 към настоящото 
споразумение). 

 

Чл.10. (1) Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния 
срок. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за настъпили дефекти само в 
случай, че дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на неспазване 
инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за експлоатация. 

(3) Не подлежат на рекламация изделия/продукти, показали дефекти в 
резултат от неспазване на изискванията за експлоатация и/или съхранение, 
указани в документацията за нейното използване. 

(4) В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ 
изделието/продукта, изготвя Телеграма - известие за несъответствие 
(Приложение № 5) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предявяване на рекламация. В нея се 
уточняват датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до 
рекламацията, и за изготвяне на Акт за рекламация. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предявена рекламация да определи и 
изпрати свои представители за извършване анализ на причините, довели до 
отклонението от качествените характеристики на изделието/продукта, и за 
изготвяне и подписване на Акт за рекламация. 

(6) Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация, 
(Приложение № 6). Актът се подписва от представители на потребителя, 
експлоатиращ изделието/продукта, и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
договора. 

(7) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за 
рекламация. 

(8) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на 
потребителя, експлоатиращ изделието/продукта и представител на изпълнителя 
на Акт за възстановяване, (Приложение № 7). 



 

(9) Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните изделия, са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) Задължението за своевременното организиране на дейностите по 
решаване на рекламациите e на потребителя. 

 
III. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА НА ПЛАЩАНЕ. 
 

Чл.11. Въз основа на Рамковото споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
сключва конкретни договори за доставка на изделия/продукти и количества, 
съобразно неговите нужди, в рамките на утвърдените му бюджети. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото при финансова неосигуреност да не 
сключва конкретен договор. 

 

Чл.12. Предложените от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ единични 
цени на изделията/продуктите в офертите представени по процедурата на 
чл.93б, ал.3 от ЗОП, следва да бъдат равни или по – ниски от предложените 
единични цени за същите изделия/продукти в ценовите им предложения за 
изпълнение на поръчката по процедурата за сключване на рамковото 
споразумение (Приложение № 3). 

 

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената 
определена в конкретните договори, сключени въз основа на това рамково 
споразумение за доставката на изделия/продукти в български лева с ДДС. 

 

Чл.14. Начинът на плащане може да бъде: 
 

(1) По банков път, с платежно нареждане в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни след изпълнение на задълженията по конкретен договор и 
представяне на следните документи: 

-надлежно оформена фактура - оригинал, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и представител на военното формирование - краен получател; 

-приемо - предавателен протокол - оригинал, подписан от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на военното формирование - краен получател; 

-акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/или 
складова разписка за приемане/предаване на материални запаси.  

(2) Авансово плащане до 100 % от стойността на поръчката (съгласно 
финансовите възможности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), като плащането ще се 
извърши в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на 
следните документи: 



 

- оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за сумата на 
аванса с валидност 30 (тридесет) дни след последната доставка. Текстът на 
банковата гаранция се уточнява между страните; 

- оригинал на фактура за авансово плащане. 
Сумата посочена в гаранцията ще се намалява пропорционално от 

стойността на доставените по фактура изделия/продукти, след представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дирекция „Инвестиции в отбраната” на документите по ал.1. 

(3) Допуска се съчетаване на посочените по - горе форми на плащане. 
(4) Окончателното уточняване на начина на плащане е изключително 

право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се определя в зависимост от финансовите му 
възможности при сключването на конкретен договор въз основа на това 
рамково споразумение. 

 
IV. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СРОК НА 

СКЛЮЧВАНИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГО ДОГОВОРИ. МЯСТО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл.15. (1) Настоящото рамково споразумение влиза в сила от деня на 
подписването му и се сключва за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца. 

(2) Конкретните договори, сключвани въз основа на това рамково 
споразумение, са със срок за изпълнение не по - дълъг от 60 (шестдесет) дни, 
считано от датата на подписването им. За дата на доставката се счита датата на 
приемане на изделията/продуктите във военното формирование – краен 
получател и подписването на приемо – предавателния протокол. За 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо – предавателния протокол се подписва от 
представител на военното формирование – краен получател. 

(3) Срокът за изпълнение на договорите, сключени въз основа на това 
рамково споразумение може да бъде и след изтичане на срока на рамковото 
споразумение. 

 

Чл.16. Място на изпълнение: Военно формирование 46390 - София. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква изпълнението на доставките по настоящото рамково 

споразумение и на сключваните въз основа на него договори в срока, по реда и 
при условията, договорени между страните; 

2. да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящото рамково 
споразумение. 



 

3. по всяко време от изпълнението на рамковото споразумение да изисква 
от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ информацията, свързана с изпълнение 
на договорите, сключени въз основа на настоящото споразумение. 

 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да осигури на всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ информацията, 

необходима им за качественото извършване на доставките по чл.1; 
2. да не възпрепятства ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ и да не 

нарушава оперативната им самостоятелност във връзка с изпълнението на 
рамковото споразумение и на сключваните въз основа на него договори; 

3. да уведомява писмено ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ в 
предвидените в настоящото рамково споразумение случаи. 

 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще упражнява текущ контрол по изпълнението 
на настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него 
договори. 

 

Чл.20. Правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да се уредят 
във всеки договор, сключван въз основа на настоящото рамково споразумение. 

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 
 

Чл.21. Всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ има право да изисква от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима му за качественото извършване 
на доставките по чл.1. 

 

Чл.22. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ се задължава 
за срока на действие на рамковото споразумение, както и за срока на действие 
на подписаните въз основа на рамковото споразумение договори: 

1. да извършва доставките качествено, в срока и съобразно другите 
условия, предвидени в конкретния договор, сключен въз основа на настоящото 
рамково споразумение; 

2. да приключи митническия режим по вноса на своя територия и за своя 
сметка при извършване на доставка, предполагаща оформянето на митническа 
процедура за внос от държави извън Европейския съюз; 

3. да подава оферта в отговор на всяка писмена покана отправена до него 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл.93б, ал.3 от ЗОП, за сключване на конкретен 
договор за доставка; 



 

4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до документите, свързани с 
изпълнението на настоящото рамково споразумение и на сключваните въз 
основа на него договори; 

5. да не използва информация, станала му известна при или по повод 
изпълнение на задълженията му по настоящото рамково споразумение и 
сключваните въз основа на него договори, с цел да облагодетелства себе си или 
трети лица. 

6. в качеството си на ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ да спазва всички 
условия, посочени в документацията за участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 
Техническото и Ценово си предложение по процедурата за сключване на това 
рамково споразумение. 

7. при промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на 
задълженията на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящото рамково 
споразумение, последният уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) 
календарни дни след настъпването на тези обстоятелства. 

8. да отсрани за своя сметка констатирани несъответствия от Органа по 
криптографска сигурност на Реублика България при оценката и одобряването 
на криптографските методи и средства. 

 

Чл.23. ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поне 5 (пет) работни дни преди датата на доставка. 

 

Чл.24. ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен за своя сметка да 
достави и предаде изделията/продуктите до крайния получател и да подпише 
приемо - предавателен протокол и акт за приемане и предаване на дълготрайни 
активи и/или складова разписка за приемане/предаване на материални запаси 
(съгласно Закона за счетоводството). 

Чл.25. (1) За кодифицирането на изделията/продуктите, предмет на 
конкретен договор сключен въз основа на това рамково споразумение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 10 (десет) дни преди изтичане на крайния срок за 
доставка, да предостави на Органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 
дирекция „Инвестиции в отбраната” - Стоковите номера по НАТО (НСН) за 
материалните средства, предмет на доставка по договора. 

(2) В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени 
НСН-и или НСН-те са неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да 
предостави пълен обем техническа информация, необходима за тяхната 
идентификация и кодификация съгласно принципите на Кодификационната 
система на НАТО. Информацията се предоставя чрез попълване на Заявка за 
кодификация по образец, утвърден от министъра на отбраната, съгласно чл.10, 



 

ал.1 от ПМС 11/26.01.1999г. за всяко материално средство поотделно. (Образец 
2/http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODwebpage.htm). 

(3) В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква 
предоставяне на техническа информация и от поддоставчици по договора, 
включително и такива от страни, които не са членки на НАТО, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури същата на Органа по кодификация. 

 

Чл.26. Всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ носи отговорност за 
точното и законосъобразното изпълнение на извършваните от него доставки по 
това рамково споразумение. 

 
VII. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. 
 

Чл.27. Адресите за уведомления на страните и лицата за контакт са както 
следва: 

 

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

.................................................................................................................... (име, 
длъжност, телефон, факс, електронна поща, адрес) 

 

Лица за контакт от страна на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
 

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 1: 
.................................................................................................................... (име, 

длъжност, телефон, факс, електронна поща, адрес) 
 

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 2: 
.................................................................................................................... (име, 

длъжност, телефон, факс, електронна поща, адрес) 
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 3: 
.................................................................................................................... (име, 

длъжност, телефон, факс, електронна поща, адрес) 
 
Чл.28. (1) Всички уведомления, направени между страните по рамковото 

споразумение, следва да са на български език, в писмена форма чрез писмо, 
факс или чрез комбинация от писмо и факс. 

(2) Във всяка кореспонденция, отнасяща се до настоящото рамково 
споразумение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ, трябва да бъдат посочвани заглавието и идентификационния 
номер на настоящото рамково споразумение, както и да бъде изпращана до 
лицата за контакти, посочени по - горе. 



 

(3) При промяна на посочените данни, съответната страна е длъжна да 
уведоми другата в писмен вид в 7 (седем) дневен срок от настъпване на 
промяната. 

 

Чл.29. Уведомлението влиза в сила при получаването му или на 
посочената дата за влизане в сила, в зависимост от това, коя от двете дати е по - 
късна. 

 
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

Чл.30. При сключването на всеки конкретен договор въз основа на 
рамковото споразумение, съответният ИЗПЪЛНИТЕЛ представя гаранция за 
изпълнение на договора в размер до 5 % (пет процента) от стойността му, 
съгласно условията на договора. 

 
ІX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 
 

Чл.31. (1) По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима 
сила или на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл.306 от 
Търговския закон и чл.43, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки. 

(2) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение 
на своите задължения по настоящото рамково споразумение, ако 
неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила. 

(3) Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, възникнало след сключването на рамковото 
споразумение. 

(4) Длъжникът, който не може да изпълни задължението си, поради 
непреодолима сила, в 7 (седем) дневен срок уведомява писмено другата страна 
в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 
изпълнението на рамковото споразумение, като представя удостоверение от 
компетентния държавен или общински орган за наличието на такава. 

(5) При неуведомяване, страната не може да се позовава на непреодолима 
сила. 

(6) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е 
била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства. 
 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. 
САНКЦИИ. 

 

Чл.32. Настоящото рамково споразумение се прекратява: 



 

(1) по взаимно съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всеки един от 
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, изразено в писмен вид; 

(2) с окончателното му изпълнение. 
 

Чл.33. (1) При неизпълнение или системно лошо изпълнение на 
задълженията по рамковото споразумение и по сключените въз основа на него 
договори, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящото 
рамково споразумение със съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ с 14 
(четиринадесет) дневно писмено предизвестие. Под „неизпълнение” съгласно 
предходното изречение се разбират и случаи, при които съответният 
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на изпълнението на рамковото 
споразумение, предложи цени, по - високи от тези, посочени в ценовото му 
предложение за едни и същи изделия/продукти в процедурата за сключване на 
рамково споразумение (приложено) или не подаде оферта в отговор на покана 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково 
споразумение със съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ без 
предизвестие в случай, че ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ по каквато и да 
е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си, съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

(3) Настоящото рамково споразумение ще бъде прекратено едностранно, 
без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до съответния 
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, когато се установи, че ПОТЕНЦИАЛНИЯТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай 
не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените 
доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно 
със законната лихва. 
 

Чл.34. С прекратяване на рамковото споразумение по отношение на 
който и да е ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ се прекратяват по право и 
сключените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договори със същия ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

Чл. 35. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ може да 
прекрати настоящото рамково споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно 
писмено предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на 
задълженията по споразумението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спрямо 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 



 

ХІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 
КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ДЪРЖАВНА ТАЙНА 

 

Чл.36. (1) Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 
предоставена и/или разработена във връзка с изпълнение на договора от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: 

1. Служителят по сигурността на информацията /ССИ/ в МО /директорът 
на дирекция „Сигурност на информацията” – МО/ е лицето по чл.105 от Закона 
за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, което осъществява контрол 
по спазване на разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и 
консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора. 

2. Длъжностните лица, определени да: 
а). осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете 

по неговото прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на 
договора. 

б). съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на 
класифицираната информация. 

(2) Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 
предоставена и/или разработена във връзка с изпълнение на договора от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

1. Ръководителят и ССИ, които отговарят за прилагането на мерките за 
защита на класифицираната информация при изпълнение на договора. Те 
оказват съдействие на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на 
задълженията му по договора. 

2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото 
изпълнение на договора. 

 

Чл.37. Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните 
изисквания за защита на класифицираната информация по договора са: 

1. Да защитава предоставената и изготвената, във връзка с изпълнение на 
договора, класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ. 

2. Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с 
предмета на договора. 

3. Да не размножава, прекласифицира, унищожава, предоставя на трета 
страна или удължава срока за защита на класифицираната информация, 
отнасяща се до изпълнението на договора, без писмено съгласие от служителя 
по сигурност на информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. В срок от 5/пет/ работни дни след подписването на настоящия договор, 
да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: дирекция “Сигурност на 
информацията” – МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София/ списък на лицата, на 



 

които е възложено непосредственото изпълнение на договора. Списъкът да 
съдържа следната информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; номер на 
разрешенията за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ и Задачите, 
които длъжностното лице изпълнява. 

5. При промяна на информацията от Списъка по т.4. незабавно да 
информира длъжностните лица по чл.36, ал.1. 

6. Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на 
служителите по т.4. и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди 
назначаването на нови и/или допълнителни лица от Списъка по 4, да подготвя, 
комплектува и изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за проучване и 
издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ за 
тези лица и/или за УС на фирмата. Документите за целите на проучването се 
изпращат на адрес: Дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, ул. „Дякон 
Игнатий“ № 3, София 1000. 

7. Длъжностните лица от Списъка по т.4. подписват декларация в 
свободен текст с която се задължават да защитават и да не разгласяват 
класифицирана информация, станала им известна във връзка с изпълнението на 
договора и задачата, която изпълняват и да носят отговорност при 
нерегламентиран достъп до нея. 

8. Да изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заверени копия на подновените УС 
и/или РДКИ по т.6., както и на декларациите по т.7. 

9. В случай, че изпълнението на договора налага влизането във военни 
формирования и обекти обявени по чл. 162, ал. 1 от ППЗЗКИ, в срок от 
20/двадесет/ работни дни след подписването на настоящия договор, да изпрати 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” – МО, 
ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София/ списък на лицата, на които ще се налага 
влизане в такива военни формирования и обекти. Списъкът да съдържа 
следната информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; длъжност; лична карта 
номер и година на издаване; номер, ниво и валидност на разрешението за 
достъп до класифицирана информация /РДКИ/; номер на формированието или 
обекта за допускане. 

10. При сключване на договори с подизпълнители да вписва в 
съответните раздели на договорите специфичните изисквания за защита на 
класифицираната информация и условията за прекратяване на договорите 
залегнали в този договор. След сключване на такива договори незабавно да 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11. Незабавно да уведомява ДАНС и ССИ по чл.36, ал.1 за всеки опит и 
съмнение за извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до 
класифицирана информация при изпълнение на задачите и дейностите по 



 

договора, както и за всяка промяна в условията и обстоятелствата, послужили 
за издаване на УС и РДКИ. 

12. Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
определени да осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за 
защитата на класифицираната информация, описани в клаузите от настоящия 
договор. 

13. До десет работни дни след приключване или прекратяване 
изпълнението на договора да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация 
и/или материали, съдържащи класифицирана информация, получена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или създадена по време на преговорите, сключването или 
изпълнението на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за 
задържането й. 

 

Чл.38. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по 
прилагане на специфичните изисквания за защита на класифицираната 
информация по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му са: 

1. Чрез лицата по чл.36, ал.1 да осъществява контрол по прилагане на 
специфичните изисквания за защитата на класифицираната информация от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в договора. 

2. Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на 
специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, а при 
неспазване на сроковете за отстраняването им, да предприема действия за 
едностранно прекратяване на договора. 

3. Да предприема действия за прекратяване на договора, ако 
неизпълнението на специфичните изисквания за защита на класифицираната 
информация е довело до нерегламентиран достъп до класифицирана 
информация. 

4. Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото 
удостоверение за сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по 
отношение защитата на класифицираната информация. 
 

 
ХIІ. РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, 

СКЛЮЧВАН ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. 
 

Чл.39. (1) Настоящото рамково споразумение е споразумение, при което 
не са определени всички условия съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП. 



 

(2) На основание чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя 
писмена покана до лицата по рамковото споразумение за съответната обособена 
позиция, за всеки конкретен договор, който възнамерява да сключи. 

(3) Поканата до лицата по рамковото споразумение за съответната 
обособена позиция съдържа: 

1. Указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изготвяне, представяне и подаване на 
офертите; 

2. Срок за получаване на офертите; 
3. Прогнозна стойност на поръчката; 
4. Срок на валидност на офертата - определен от възложителя на 

основание чл.58, ал.4 от ЗОП; 
5. Размер на гаранцията за изпълнение на договора; 
6. Списък на необходимите документи, които ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ следва да представят. 
(4) Към поканата се прилагат следните образци: 
 

- образец на оферта с приложена към нея - Предлагана цена за 
изпълнение на обществената поръчка за доставка на …… (изписва се предмета 
на обособената позиция – предмет на рамковото споразумение) - изготвена по 
образец (Приложение № 4), където ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е попълнил колони с 
номера 1, 2 и 3 („№ по ред“; „Наименование, търговска марка, модел, 
продуктов номер на предлаганото/ия изделие/продукт“ и „Количество“), за 
периода на изпълнение на договора, съобразно нуждите си и в рамките на 
утвърдения бюджет; 

- проект на договор; 
- образец на декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата 

по чл.47, ал.9 от ЗОП. 
(5) На основание чл.93б, ал.3, т.2 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя 

подходящ срок за получаване на оферти. 
(6) Съгласно чл.93б, ал.4 от ЗОП, офертите се изготвят в съответствие с 

това рамково споразумение и съдържат: 
- Предлагана цена – изготвена по образец – Приложение № 4 към проекта 

на рамковото споразумение. 
(7) ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по рамковото споразумение се 

задължават в офертите си, представени в процедурата по чл.93б, ал.3 от ЗОП, 
да предлагат единични цени на изделията/продуктите, равни или по – ниски от 
предложените единични цени за същите изделия/продукти в ценовото си 
предложение в процедурата за сключване на това рамково споразумение, които 
са неразделна част от него. 



 

(8) След изтичане на срока за получаване на оферти, съгласно чл.93б, 
ал.3, т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия за разглеждане, оценка 
и класирането на офертите. 

(9) На основание чл.37, ал.1, т.1 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще определи 
ИЗПЪЛНИТЕЛ/И въз основа на оценка на офертите по критерий – „най – ниска 
цена“. За целите на оценката на офертата по процедурата за сключване на 
конкретен договор, въз основа на рамковото споразумение по реда и условията 
на чл.93б, ал.3 от ЗОП под „най – ниска цена“ се разбира - най – ниската 
предложена обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС в лева, която е 
сбор от общите цени без ДДС в лева, представени в колона № 5 като 
произведение от колона № 3 и колона № 4 (количество умножено по единична 
цена) в Предлагана цена (Приложение № 4 към проекта на Рамково 
споразумение). 

(10) ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ предложил най – ниска обща 
цена за изпълнение на поръчката без ДДС в лева, ще бъде класиран на първо 
място, ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ със следващо най – ниско ценово 
предложение на второ място и т.н. 

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя ИЗПЪЛНИТЕЛ по реда на чл.73 от ЗОП. 
(12) В мотивираното решение на възложителя с което се обявява 

класирането на потенциалните изпълнители по рамковото споразумение и 
потенциалния изпълнител определен за изпълнител, задължително се посочват 
предложените крайни цени, с които се класират потенциалните изпълнители. 

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира за ИЗПЪЛНИТЕЛ на конкретен договор 
сключен въз основа на това рамково споразумение, класираният от комисията 
на първо място потенциален изпълнител. 

(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може с решение да определи за ИЗПЪЛНИТЕЛ и 
да сключи конкретен договор с втория класиран от комисията потенциален 
изпълнител по реда на чл.74, ал.2 от ЗОП. 

(15) Конкретен договор въз основа на това рамково споразумение се 
сключва при спазване разпоредбите на чл.41 и 42 от ЗОП, в съответствие с 
проекта на договор, приложен към поканата и включва задължително всички 
предложения от офертата на потенциалния изпълнител по рамковото 
споразумение, въз основа на която е определен за изпълнител, включително 
тези, които са неразделна част от рамковото споразумение. 

(16) При подписване на договора за обществена поръчка потенциалния 
изпълнител по рамковото споразумение, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на 
конкретен договор, е длъжен да представи документите по чл.47, ал.10 от ЗОП 
преди сключването му. 



 

(17) Потенциалният изпълнител по рамковото споразумение, определен 
за ИЗПЪЛНИТЕЛ, при подписването на конкретен договор сключен въз основа 
на рамковото споразумение, представя гаранция за изпълнение на договора, в 
размер на 5 % (пет на сто) от стойността на поръчката без ДДС. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя размера на гаранцията за изпълнение на 
конкретния договор в поканата по чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП. 

 
ХIII. НЕУСТОЙКИ. 
 

Чл.40. (1) В случай на неизпълнение на задължението да достави 
изделия/продукти в срока за изпълнение по конкретен договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка за забава в размер на 0,03 % от стойността на забавената част за 
всеки просрочен ден, но не повече от 3 % (три процента) от общата стойност на 
договора без ДДС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,03 % (нула цяло нула 
три процента) от стойността на рекламираните изделия/продукти за всеки просрочен 
ден в случай, че не изпълни в срок предвиденото в Акта за рекламация, но не повече 
от 3 % (три процента) от договорната стойност на рекламираните изделия/продукти 
без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за претърпените вреди над размера 
на неустойката. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка при забава в плащането на 
договорената цена по конкретен договор в размер на законната лихва, след изтичане 
на срока за плащане. 

 
XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ. 
 

Чл.41. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод 
изпълнението на настоящото рамково споразумение по взаимно съгласие, а при 
непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред компетентния 
съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

 

Чл.42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ е 
задължен да съхранява цялата документация, свързана с изпълнение на 
рамковото споразумение и договорите, сключени въз основа на настоящото 
рамково споразумение. 

 

Чл.43. За неуредените в настоящото рамково споразумение въпроси се 
прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

 



 

Чл.44. Настоящото рамково споразумение се подписа в ... (с думи) 
еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по един за всеки от 
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

 

Чл.45. Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните 
приложения: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разяснения по 
документацията за участие (ако има такива); 

 

2. Технически предложения за изпълнение на поръчката на 
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ и кореспонденция с участниците, 
определени за ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по време на оценката на 
офертите; 

 

3. Ценови предложения за изпълнение на поръчката на 
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ и кореспонденция с участниците, 
определени за ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по време на оценката на 
офертите. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПОТЕНЦИАЛНИ  

ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
ЗА МИНИСТЕРСТВО НА 
ОТБРАНАТА: 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА” 
…….……….…….. ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ 

 
1. ………………… 
 
2. ………………… 
 
3. ………………… 
 

  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„ФИНАНСИ” 

 
…….…………….. ТОДОР ГЕЛЕВ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 4 към проекта на Рамково споразумение № .................. 
ОБРАЗЕЦ 

 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 
за изпълнение на обществената поръчка за доставка на  

…………………………………………………………………………….. 
(изписва се предмета на обособената позиция – предмет на рамковото споразумение) 

 
1 2 3 4 5 = 3 Х 4 
 

№ 
по 
ред 

Наименование, 
търговска марка, модел, 

продуктов номер на 
предлаганото/ия изделие/продукт 

Коли-
чество 

/бр./ 

Единична 
цена  

без ДДС 
/в лева/ 

Обща цена без 
ДДС 

/в лева/ 

1. ……  … … 
2. ……  … … 

3. ……  … … 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС /в лева/:  
 
Забележки: 
1. Прилага се към Офертата, изготвена след получаване на писмена 

покана от възложителя по чл.93б, ал.3 от ЗОП, за сключване на конкретен 
договор въз основа на Рамково споразумение № ........ /__.__.____ г. с предмет: 
Доставка на „комуникационно – информационно оборудване и/или 
оборудване за защита на класифицирана информация и/или софтуер”, 
обособена позиция __ - „..........................................................................................”. 
    (изписва се предмета на обособената позиция – предмет на рамковото споразумение) 

2. Възложителят е попълнил колони с номера 1, 2 и 3 („№ по ред“; 
„Наименование, търговска марка, модел, продуктов номер на 
предлаганото/ия изделие/продукт“ и „Количество“), за периода на 
изпълнение на договора, съобразно нуждите си и в рамките на утвърдения 
бюджет. 

3. Потенциалните изпълнители по рамковото споразумение 
попълват колона № 4 ”Единична цена без ДДС”, като предлагат единична 
цена без ДДС за всяко заявено от възложителя изделие/продукт. 

4. Потенциалните изпълнители по рамковото споразумение се 
задължават в офертите си, представени в процедурата по чл.93б, ал.3 от 
ЗОП, да предлагат единични цени на изделията/продуктите, равни или по – 
ниски от предложените единични цени за същите изделия/продукти в 
ценовото си предложение в процедурата за сключване на рамково 
споразумение, които са неразделна част от него. 



 

5. Потенциалните изпълнители по рамковото споразумение 
попълват колона № 5 ”Обща цена без ДДС”, която се изчислява като 
произведение от посоченото от възложителя количество (колона № 3) и 
единичната цена без ДДС предложена от потенциалния изпълнител 
(колона № 4). 

6. Потенциалните изпълнители по рамковото споразумение 
попълват на последния ред от таблицата – ”Обща цена за изпълнение на 
поръчката без ДДС”, която е сбор от общите цени без ДДС, представени в 
колона № 5. 

7. Предложената ”Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС в 
лева” ще бъде използвана за целите на оценката на офертата по 
процедурата за сключване на конкретен договор, въз основа на рамковото 
споразумение по реда и условията на чл.93б, ал.3 от ЗОП. 

8. Цените предложени от потенциалните изпълнители по 
рамковото споразумение трябва да са с положителна стойност, различни 
от „0“ ( нула). Цените трябва да се представят до два знака след 
десетичната запетая. 

9. При сключване на конкретен договор въз основа на рамковото 
споразумение ще се конкретизират клаузите относно ДДС, съобразно 
българското законодателство. 

10. Представя се отделно за всяка обособена позиция, като се прилага 
към офертата и е неразделна част от нея. 
 
дата: ___.___.____г.                          подпис и печат: ____________ 
 
____________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата които представляват или са упълномощени да 
подписват от името на потенциалния изпълнител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 5 към проекта на Рамково споразумение № .................. 
ОБРАЗЕЦ 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

.....................................  
___.___._____г. 

 
ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ 
ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 
№ .............. / ___.___._____г. 

 

ДО: ……………………………. 

 
Уведомяваме Ви, че по време на …………………….. 

(експлоатация/съхранение), изделието ................................................. заводски №  
                                                          (наименование на изделието)                   

…….., серия ......... , партида …….. (или друго идентифициращо изделието), произведено / 
доставено от ………………….. (производител / Изпълнител) по Договор № 
…………./___.___._____г. , между Министерство на отбраната и 
„……………………………“, с гаранционен срок …………. (……………) месеца 
по гаранционна карта издадена от Изпълнителя по горепосочения договор, в 
сила от ___.___._____г., има отклонения от качествените характеристики. 
Моля на ___.___._____г. да изпратите Ваш/и представители на 
...................................................................... за извършване на анализ на причините 
                       (посочва се мястото) 
довели до рекламацията и изготвяне на Акт за рекламация. 

 
........................................................................... 
………………................................................... 

 (подпис и печат) 

___.___._____г. 
 
Отпечатано в ___ екземпляра: 
Екз. № __ за ___________________; 
Копие за _____________________; 
 
Изготвя се от потребителя експлоатиращ (съхраняващ) техниката, в случай на 
рекламация! 

 



 

Приложение № 6 към проекта на Рамково споразумение № .................. 
ОБРАЗЕЦ 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  
___.___._____г. 

 
АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 
№ ___ / ___.___._____г. 

 

за ....................................................................................................................... 
(наименование на несъответстващото изделие) 

Днес ___.___._____г., Комисия, назначена със заповед № ........... / 
___.___._____г., на ……………………………………….…………, в състав: 

Председател: ...................................... от ................................................. 

и Членове: 
1. ..................................................... от …...........................................; 
2. ..................................................... от …...........................................; 
3. ..................................................... от …........................................... 

с участието на представител/и на Изпълнителя по договора № _____ / 
__.__.____г. от „………………“, се събра и разгледа причините за отклонението 
от качествените характеристики на изделието. 
 
 
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 
1. ................................................. заводски № ……... , серия ......... , партида …….. 
           (наименование на изделието) 
(или друго идентифициращо изделието), произведено / доставено от „…………………..“ 
(производител / Изпълнител) по Договор № _____ / ___.___._____г. между 
Министерство на отбраната и „…………………………………………………..“ с 
гаранционен срок …………. (……………) месеца по гаранционна карта 
издадена от Изпълнителя по горепосочения договор, в сила от ___.___._____г., 
има отклонение от качествените характеристики. 
Изделието е отработило ................................ от …………………………………... 

2. Описание на дефекта на изделието: 
......................................................................................................................................... 
 (дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, предполагаеми причини и 

последствия от дефекта) 



 

3. Списък на дефектиралите агрегати и части: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Въз основа на гореизложеното, Комисията реши: 

1. Изделието не е годно за по - нататъшна експлоатация и подлежи на: 

…………………………………………………………………………………….…… 
(ремонт - посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той – на място или при Изпълнителя по 

Договора, замяна с ново) 

2. Дефектът е вследствие на: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 

3. За възстановяване на изделието са необходими следните резервни части и 
материали: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

4. Ремонтът (замяната) на изделието да се извърши за сметка на: 

......................................................................................................................................... 
(Изпълнителя по договора или потребителя) 

5. За закриване на рекламацията е необходимо Изпълнителят по Договор № 
_____ / ___.___._____г., в срок от ___.___._____г. до ___.___._____г. да 
възстанови работоспособността на изделието. 

6. Рекламацията се счита за закрита с двустранното подписване от 
представители на потребителя, експлоатиращ техниката, и представител 
на Изпълнителя на Акт за възстановяване. 

 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на 
рекламацията: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

(фотографии, образци, резултати от анализи и др.) 



 

Комисия на потребителя: 
Председател: 
………………… / …………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 
и Членове: 
1. ………………… / ………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

2. ………………… / ………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

3. ………………… / ………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 
 
 

Представител на Изпълнителя по договора: 
………………… / …………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 
 
 
Отпечатано в ___ екземпляра: 
Екз. № __ за ___________________; 
Копие за _____________________; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 7 към проекта на Рамково споразумение № .................. 
ОБРАЗЕЦ 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  
___.___._____г. 

 
АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 
 

1. На основание Акт за рекламация № ____ / ___.___._____г., 
 

......................................................................................................................................... 

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

......................................................................................................................................... 

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

2. Дата на откриване на неизправността: ___.___._____г. 
3. Изделието е отработило: 
 - от началото на експлоатацията: ……………………………. 

 - от предишен дефект: ............................................................... 

4. Описание на неизправността: …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Извършени са следните ремонтни дейности: ........................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Възстановеното изделие е прието от: 

......................................................................................................................................... 

(трите имена на представител/и на потребителя) 

7. Изделието се счита за възстановено и годно за експлоатация, считано от 

___.___.______г. 

8. Разходите по възстановяване на изделието са за сметка на: 

 - Изпълнителя по договора ………………………………………………………… 

 - потребителя ………………………………………………………………………... 

9. С двустранното подписване на настоящият акт, Рекламацията се счита 
за закрита. 
 



 

Представител/и на Изпълнителя по договора: 
………………… / …………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 
Представител/и на потребителя: 
………………… / …………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 
Отпечатано в ___ екземпляра: 
Екз. № _ за ___________________; 
Копие за _____________________; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


