ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката
в съответствие с техническа спецификация ТС А 91.3809.21
и изискванията на възложителя

ДО: Министерство на отбраната, дирекция „Обществени поръчки в отбраната“,
гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5.
ОТ:
........................................................................
(наименование
на
възможния
изпълнител) със седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистриран по ф.д. № ................................ / ................ г. по описа на .......................... съд, ЕИК
..................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на възможен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Техническа поддръжка на комуникационно оборудване" съгласно техническа
спецификация ТС А 91.3809.21, с настоящото Ви представяме нашето предложение, което ще
бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни. Ако бъдем определени за
изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор
за изпълнение.
I. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно предварително обявените условия на
Възложителя, както следва:
ИЗИСКВАНИЯ,
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ:
№
СЪГЛАСНО
…………………………………………………
(изписва се наименованието на възможния изпълнител)
по ТС
техническа спецификация
ТС А 91.3809.21;
1
2
3

В колона 2 се изписват изискванията, съгласно техническа спецификация ТС А 91.3809.21, а в
колона 3 съответните предложения на възможния изпълнител
II. Декларираме, че ще спазваме следните срокове:
1. Срокът на действие на Договора за техническа поддръжка на комуникационно
оборудване е 36 месеца, считано от датата на сключването то му и включва следните
срокове:
1.1.
Срок за поддържане на основна точка за контакт и консултации – по време на
изпълнение на договора и на гаранционния период;

1.2.

Срок за изготвяне на план-график - до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата
на сключване на договора;

Срок за извършване на „Първоначална проверка на работоспособността на
Техниката“ при условията на т. 2.4.2. от ТС – до 30 (тридесет) дни, считано от
датата на получаване на заявка от Възложителя;
1.4.
Срок за извършване на „Периодично Техническо обслужване“ при условията на т.
2.4.3. от ТС се извършва веднъж годишно и е 30 (тридесет) дни, съгласно
утвърдения план-график по чл.1, ал. 6 и след заявка от Възложителя.
1.5.
Срокoвe за извършване на ремонт от Изпълнителя:
a)
не повече от 3 (три) работни дни, считано от датата на утвърждаване на
техническото предложение от Възложителя;
b)
Срок за представяне на техническо предложение за извършване на ремонтдо 2 (два) работни дни- след подаване на заявката за ремонт от Възложителя;
c)
Максимален срок за явяване на специалист на Изпълнителя на място - не
по-късно от 8 (осем) часа след потвърждаване на заявка за ремонт от Изпълнителя,
в рамките на работното време на Възложителя (от 9:00 до 18:00 часа).
2. Гаранционен срок на ремонтираната и ъпгрейдвана техника е:
2.1.
За части, модули, възли, детайли и елементи на техниката и софтуер (фърмуер),
подменени от Изпълнителя по време на действието на договора с нови,
гаранционният срок е .............. (но не по-малко от 24 (двадесет и четири)) месеца.
Срокът започва да тече от подписване на двустранен протокол между
упълномощените лица от страна на Изпълнителя и Възложителя.
2.2.
За части, модули, възли, детайли и елементи от комуникационното оборудване,
ремонтирани от Изпълнителя по време на действието на договора, гаранционният
срок е ............. (но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца. Срокът започва да тече от
подписване на двустранен протокол между упълномощените лица от страна на
Изпълнителя и Възложителя.
2.3.
В случаи, когато гаранционният срок на подменена част продължава извън времето
на действие на договора, при възникнала неизправност на същата, се задължаваме
за своя сметка да възстановим (подменим с нова) дефектиралата част в рамките на
гаранционния й срок;
1.3.

V. Приемаме да извършим услугите, съгласно всички изисквания на Възложителя и до мястото,
посочено в документацията за участие по настоящата обществена поръчка.
VI. Декларираме, че при извършване на услугите, оборудването ще се съпровожда с документи,
удостоверяващи тяхното качество и произход на български език, а документите на чужд език –
придружени с превод на български език, включително (но не само) сертификати за произход,
гаранционни карти, техническа документация и др.
VII. Направеното от нас предложение ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на
офертата ни – ………… (не повече от 6 месеца) месеца от датата на подаване.

Дата: _____________ г.

Подпис:_____________________________
(печат)

_____________________________________
(Име и фамилия, длъжност на представляващия икономическия оператор)

