
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

„ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ 

НА ОФИС ТЕХНИКА“ 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя 

 

 

ДО: _______________________________________________________________ 
(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ: ______________________________________________________________, 
(наименование на участника) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

I. В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на  обществена 

поръчка с предмет „Поддръжка и ремонт на офис техника”, Ви представяме 

нашето предложение за изпълнение на поръчката по видове офис техника, 

съгласно техническите спецификации:  

 

1. Общата стойност на услугите по поддръжка и ремонт на офис техника е 

……………….. (……….) лева без ДДС и ……………….. (………….) лева с ДДС, 

и е получена като сума от единичните стойности на услугите по поддръжка и 

ремонт на офис техника, съгласно приложената Таблица № 1: 

Таблица № 1: 

Пореден 

номер 

Описание на услугата по поддръжка и 

ремонт на офис техника - съгласно списък 

на техниката в т. 4 от документацията. 

Услугата не включва материалите, 

консумативите и резервните части. 

Мярка 
Ко-

во 

Ед. цена 

в лева 

без ДДС 

Обща 

цена в 

лева без 

ДДС 

1.1. Ремонт на принтери съгласно техническа спецификация  

ТС С 92.2497.16: 

1.1.1. Мастилено-струйни принтери   

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. 
бр. 1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); 
бр. 1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     



 

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; 
бр. 1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; 
бр. 1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; 
бр. 1   

  

1.1.2. 
Лазерни черно-бели принтери - съгласно списък на техниката в т. 4 от 

документа 2 

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. 
бр. 1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); 
бр. 1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; 
бр. 1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; 
бр. 1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; 
бр. 1   

  

1.1.3. Лазерни цветни принтери 

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. 
бр. 1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); 
бр. 1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     



 

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; 
бр. 1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; 
бр. 1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; 
бр. 1   

  

1.2. Ремонт на плотери съгласно техническа спецификация  

ТС С 92.2502.16 
  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. 
бр. 1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); 
бр. 1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; 
бр. 1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; 
бр. 1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; 
бр. 1   

  

1.3. Ремонт на факс-апарати съгласно техническа спецификация  

ТС С 92.2499.16 
  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  



 

1.4. Ремонт на скенери съгласно техническа спецификация  

ТС С 92.2498.16 
  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  

1.5. Ремонт на непрекъсваеми захранвания (UPS) съгласно техническа 

спецификация ТС С 92.2500.16 
  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  

 15 
Извършване на периодичен преглед на UPS, 

съгласно Приложение 1 от ТС С 92.2500.16 бр. 
1  

 

1.6. Ремонт на мултимедийна техника съгласно техническа спецификация 

ТС С 92.2501.16 
1.6.1.   Диктофони         

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     



 

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  

1.6.2.   Мултимедийни проектори         

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  

1.6.3.   Камери и фотоапарати         

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     



 

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  

1.7. Поддръжка на копирна техника съгласно техническа спецификация ТС 

А 76.2496.16 
1.7.1.   Копирни машини в град Хасково         

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  

1.7.2.   Копирни машини в град Плевен         

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  3 
Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  4 
Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  12 
Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  



 

  13 
Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  14 
Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  

1.7.3.   Копирни машини в град Шумен         

  1 Цялостна диагностика; бр. 1     

  2 Диагностика на компонент (модул) бр. 1     

  
3 

Профилактика - почистване от прах, влакна 

и др. бр. 
1   

  

  
4 

Смяна/добавяне или ъпгрейд на компонент 

(модул); бр. 
1   

  

  5 Ремонт на компонент (модул); бр. 1     

  6 Смяна на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  7 Ремонт на захранване (захранващ модул); бр. 1     

  8 Смяна на платка; бр. 1     

  9 Ремонт на платка;  бр. 1     

  10 Смяна на корпуса на изделието; бр. 1     

  11 Ремонт на корпуса на изделието; бр. 1     

  
12 

Смяна на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  
13 

Ремонт на външни куплунги, букси, бутони 

и т.н.; бр. 
1   

  

  
14 

Софтуерни услуги, съпътстващи 

хардуерния ремонт; бр. 
1   

  

     Общо:  

     

ДДС 

20%:  

     

Общо с 

ДДС:  

 

 

2. Цената на един ч/ч е ………… лева без ДДС и …… лева с ДДС за услуги 

необходими за извършване на ремонт, извън тези, посочени в т.1.  

 

3. Надценка върху доставните цени на вложените резервни части, 

материали и консумативи при техническо поддържане и ремонт на 

техника, представляващи печалба в размер на ……….. % (процента), но 

не повече от 10% (десет) , Под „доставна цена“ се разбира цената, на 

която Изпълнителя е закупил съответната част, материали или 

консуматив.  

 

4. Надценка върху доставните цени на вложените резервни части, 

материали и консумативи при техническо поддържане и ремонт на 

техника, представляващи доставно - складови разходи в размер на 

……..% (процента), но не повече от 10% (десет). Под „доставна цена“ се 

разбира цената, на която Изпълнителя е закупил съответната част, 

материали или консуматив. Под „доставно - складови разходи“ се 



 

разбира стойността на разходите за доставка на резервни части, 

материали и консумативи до склад на изпълнителя и тяхното съхранение 

за нуждите на изпълнение на договора. 

 

II. Декларираме, че: 

1. Предложените от нас единични цени в лева без ДДС са определени при 

пълно съответствие с условията и изискванията на документацията за участие по 

процедурата и включват всички разходи включително тези в рамките на 

гаранционния срок на територията на Република България;  

2. Настоящото «Ценово предложение» е съставено в пълно съответствие с 

приложените «Забележки и указания» към образеца на ценовото предложение от 

документацията за участие по процедурата. 

3. При изпълнение на договора ще предлагаме цени за резервни части на 

техниката (описана в точка 4 от документацията/Приложение № 2 от проекта на 

договора), които няма да надвишават официално обявените пазарни цени на 

резервни части, обявени от представител/доставчик на производителя на резервни 

части и/или консумативи за Република България чрез ценови листи, публикувани 

на официален сайт или друго публично средство. 

 

 

……………………                ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

(място) 

 

……………………     

(дата) 

__________________ 

(подпис, фамилия и печат) 

Забележки и указания:  
1. Ценовото предложение се представя съгласно настоящия образец в 

отделен запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в документацията за 

участие в процедурата.  

2. Стойностите на цените в ценовото предложение се посочват от 

участниците до втория знак след десетичната запетая. При наличие на каквито 

и да било аритметични грешки и различия между предложените от участника 

единични и общи цени, както и калкулираната обща стойност, комисията няма 

да ги преизчислява, нито ще дава възможност за отстраняването им. Не се 

допуска посочване на нулеви стойности. Не се допуска празни редове (липса на 

данни). При наличие на такива обстоятелства, участникът се отстранява от 

участие. 

3. Общата стойност на услугите по поддръжка и ремонт на офис техника, 

описана в позиция 1 от ценовото предложение, служи единствено за целите на 

оценяването на постъпилите оферти и не е обвързана с прогнозната стойност 

на поръчката. Възложителят не се задължава да възложи всички видове 

услуги в обема, описани в Таблица № 1 


