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До: Всички заинтересовани лица 

 

От: Сдружение за 

научноизследователска и развойна 

дейност, ЕИК: 176968825, седалище и адрес 

на управление: гр. София, бул. „Цариградско 

шосе“ № 111Г, представлявано от проф. 

Марин Христов – изпълнителен директор 

 

ПОКАНА  

за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за доставка, 

инсталиране и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване (три броя 

преносими компютри), във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship 

innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A 

Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и 

съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-

02-29-136/14.07.2021г.“ 

 

Уважаеми дами и господа, 

С настоящото отправяме към Вас покана за представяне на оферта във връзка с 

определяне на изпълнител за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 

компютърно оборудване (три броя преносими компютри), във връзка с изпълнението на 

проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за 

регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет  на Република България 

съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“ 
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За избягване на всякакво съмнение, при употребяването на израза „компютърно 

оборудване“ в настоящата покана следва да се разбира „3 (три) броя преносими компютри“. 

Доставеното компютърно оборудване трябва да е напълно окомплектовано с всички 

модули компоненти, аксесоари и други, необходими за функционирането му и въвеждането му 

в експлоатация и да отговаря на техническите характеристики и параметри, подробно описани 

в настоящата покана. 

ІI. Място на изпълнение: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, комплекс „Научно-

технологичен парк“ – гр. София. 

III. Максималната прогнозна стойност за доставка, инсталация и въвеждане в 

експлоатация на 3 (три) броя преносими компютри е до 7 334,36 лева (седем хиляди 

триста тридесет и четири лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС. 

 Максималната прогнозна стойност за доставка, инсталация и въвеждане в 

експлоатация на всеки един от трите броя преносими компютри е до 2 444,78 лева (две 

хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки) без 

ДДС.  

Предлаганата цена трябва да включва всички разходи за изпълнение предмета на 

офертата така, както той е посочен в Техническата спецификация по-долу. 

 

IV. Техническа спецификация: 

1. Преносим компютър тип 1 – 2 (два) броя 

Параметър Минимални изисквания 

Екран 13.3 ", RETINA, IPS, 2560x1600 

Процесор 8-ядрен процесор 

Оперативна памет Минимум 8 GB 

Твърд диск SSD: минимум 512 GB 

Графична карта Минимум 8 ядрена графична карта 

Безжична връзка 802.11 ac 

https://www.technopolis.bg/bg/Laptopi/Ultrabuk-APPLE-MacBook-PRO-13%2C3%22-MYD82ZE-A-256GB-S/p/516043
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Вградени 

портове/слотове 
Минимум 1 Thunderbolt v3 

Батерия 
Работа на батерия минимум 16 часа по спецификация на 

производителя 

Други HD камера, стерео говорители, микрофон 

Операционна система MAC OS или еквивалент 

Гаранция Минимум 24 месеца 

 

2. Преносим компютър тип 2 – 1 (един) брой. 

Параметър Минимални изисквания 

Тип Въртящ се на 360 градуса, позволяващ работа като таблет 

Екран 
14" FHD IPS (1920 x 1080) 300 nits, touchscreen, 72% NTSC, 16:9, anti-

glare coating 

Процесор Минимум 11-то поколение intel core i7 или еквивалент 

Оперативна памет Минимум 16 GB 

Твърд диск SSD: минимум 1000 GB 

Графична карта INTEL IRIS XE GRAPHICS или еквивалент 

Безжична връзка 802.11 ax 

Батерия 
Работа на батерия минимум 14 часа по спецификация на 

производителя 

Други Камера, говорители, микрофон 

Операционна 

система 
Windows 10 pro или еквивалент 

Гаранция Минимум 24 месеца 

 

Предложеното оборудване трябва да бъде неупотребявано, да не е рециклирано, без 

дефекти и да не е спряно от производство, да бъде с посочено име на производителя, търговска 

марка, модел или друг отличителен знак. 

https://www.technopolis.bg/bg/Laptopi/Laptop-2-v-1-LENOVO-Yoga-7-14ITL5-82BH005VBM/p/518328
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При доставка на оборудването, изпълнителят трябва да предостави същото 

окомплектовано с пълно Ръководство за работа (инструкция за употреба) издадено от 

производителя, сертификати и други документи в превод на български език на хартиен носител 

(при възможност и на електронен носител), в което да има ясни инструкции и подробно 

описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, модули и аксесоари. 

След доставка на оборудването изпълнителят трябва да го инсталира с посочената в 

техническата спецификация операционна система и да го въведе в експлоатация. 

V. Начин на плащане: 

Плащането се извършва по банков път, по банкова сметка, посочена в офертата на 

Изпълнителя. Плащането на Цената се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни от 

представяне на фактура за стойността на плащането и на подписан между Изпълнителя и 

Възложителя констативен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация  на 

оборудването.  

Във фактурата изпълнителят трябва да посочи следното: „Разходът се извършва по 

проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от 

Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“ 

VI. Срокове за изпълнение:  

1. Срок за доставка: Срокът за доставка на компютърното оборудване не може да бъде 

по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 

Доставката на оборудването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан без 

забележки от страна на Възложителя. 

2. Срок за инсталация и въвеждане в експлоатация: Срокът за инсталация и въвеждане 

в експлоатация на доставеното оборудване не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) календарни 

дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка. 
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Инсталацията и въвеждането в експлоатация на оборудването се удостоверяват с констативен 

протокол, подписан без забележки от страна на Възложителя. 

3 Гаранционен срок:  

Предложеният от участника гаранционен срок на компютърното оборудването не може 

да е по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца и същият започва да тече от датата на 

подписване на констативния протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация на 

оборудването. 

4. Гаранционно обслужване, поддръжка и сервиз:  

Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване, поддръжка и сервиз през целия 

период на предложения гаранционен срок на оборудването, включително отстраняване на 

скрити дефекти, несъответствия и други повреди, както и подмяна на дефектирали и/или 

несъответстващи части, модули, компоненти с нови такива.  

Сроковете при възникване на повреда/отстраняване на недостатък/дефект на 

оборудването са, както следва: 

  а) Срокът за реакция на място при Възложителя, при възникване на повреда, дефект или 

неизправност в оборудването е не повече от 2 (два) работни дни, считано от датата на 

получаването на писмено уведомление от страна на възложителя. 

   б) Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването на 

място при възложителя е не повече от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на 

констативния протокол за констатирането ѝ издаден от квалифицираните специалисти на 

изпълнителя. 

  в) Срокът за отстраняване на повреда на оборудването в сервиз е не повече от 10 (десет) 

календарни дни, считано от датата на получаването на писмено уведомление от възложителя 

за проблема.  

Режимът на гаранционно обслужване, поддръжка и сервиз на оборудването ще се 

извършва в оторизирани сервизи на производителя/производителите /или негови 

упълномощени представители /или от сервизни инженери обучени от производителя 7 дни в 
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седмицата по 24 часа в денонощието. Всички разходи по гаранционното обслужване и 

поддръжка са за сметка на изпълнителя. 

VII. Критерий за възлагане: На първо място ще бъде класиран участникът с 

икономически най-изгодно предложение при критерий „най-ниска цена“.  

VIII. Срок и начин за подаване на оферти:  

Във връзка с гореизложеното и при желание от Ваша страна да участвате в процедурата 

за избор на изпълнител, моля в срок до 17.30 часа на 12.04.2022г. да предоставите оферта.  

Офертата може да бъде входирана или изпратена в запечатан плик на адрес: гр. София, 

бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2 или да бъде изпратена сканирана на електронен адрес: 

office@sofiatech.bg.  

IX. Сключване на договор:  

С участника, предложил икономически най-изгодна оферта, се сключва договор за 

доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването. 

X. Указания за подготовка на офертата: 

Офертата се представя с подпис и печат на участника.  

Срок на валидност на офертата – минимум 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

При подаване на офертата, участникът се съгласява с всички условия, заложени в 

настоящата покана. 

XI. За допълнителна информация: Лице за контакт: Деян Пилев – технически сътрудник 

по проект „Entrepreneurship innovation encouragement“, тел. 0889 900 622 , e-mail: 

d.pilev@sofiatech.bg .   

 

 

 

С уважение:  …………………………….. 

/проф. Марин Христов -Изпълнителен директор/ 

mailto:office@sofiatech.bg
mailto:d.pilev@sofiatech.bg
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