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   Приложение №2 

              

 

ДО 

Директор  

на 2 СОУ «Акад. Емилиян Станев» 

гр. София 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за изпълнение на обществената поръчка за  

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 5 

бр. лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 бр. таблети” по НП «ИКТ в 

училище» 

 

 

 
 

от: 

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

                                                         (наименование  на участника) 

 

подписано от................................................................................ЕГН ...................................... 
(трите имена) 

 

в качеството ми на ..................................................................................................................... 
(длъжност) 

 

 

 

            УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

       Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на  обществена 

поръчка с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 

ИТ продукти: 5 бр. лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 бр. таблети” 

по НП «ИКТ в училище» за нуждите на 2 СОУ «Акад. Емилиян Станев»  гр. София  и 

заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител на ще изпълним доставката по при 

следните условия: 

 

  1. Срок за доставяне, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 

предложената техника - ............................ (словом) дни  
                                   (не повече от 10 дни) 

2. Гаранционен срок на доставяното оборудване за настоящата обществена 

поръчка , вкл. ремонт и подмяна на място- ................................... (словом)  месеци. 
                                                                         (не повече от 12 месеца) 

 

3. Поемаме ангажимент да изпълняваме настоящата поръчка качествено, в срок и 

в съответствие с представената от нас оферта и изискванията Ви, заложени в Публичната 

покана и приложенията към нея. 

  4. Предлагаме  следните технически параметри за изпълнение на: 
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5 броя лаптопи.............................................................................................................................. 

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

18 броя настолни компютри........................................................................................................ 

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

30 броя таблети............................................................................................................................. 

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

 

Забележка: 

 

1. При попълването участниците  да се  съобразят  с техническата спецификация, 

неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка  

2. В т.4 участникът следва да впише предлаганите параметри и функционални 

характеристики на техническите средства. За осигуряване на по–добро 

описание е възможно добавяне на допълнителни редове или приложение. 

 

 

Упълномощен да подпише ПРЕДЛОЖЕНИЕТО от името и за сметка на  

 

.....................................................................................................………...................................... 

(посочва се името на участника) 

 …….............................................................................................................................................. 

(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице) 

 

 

 

Дата    2014 г.    Изготвил офертата:…………. 

 

гр. .................................      /име, подпис, печат/ 
 

 


