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Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител 

По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
ДО  

„Телекабел“ АД 

адрес: гр. Пазарджик, 

ул. „Сан Стефано“ № 17 
 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура Открит избор за определяне на изпълнител 
 

с предмет: „Доставка на телекомуникационно оборудване по технологията PON” 

 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 

процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним „Доставка на телекомуникационно оборудване по технологията 

PON” (посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени 

в пояснителния документ и документацията за участие.  

Техническата оферта съдържа _____________ варианта* за изпълнение на предмета на 

процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие. 

(*попълва се ако в документацията е позволена вариантност на офертите и ако 

кандидатът предлага такава) 

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани 

в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.  

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,  
     ( работни/календарни дни/месеци или др.) 

но не повече от срока указан в обявата/поканата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с 

приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на 

процедурата - Приложение № 2. 

(* попълва се, когато предмета на процедурата  изисква различни срокове за изпълнение) 

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета 

на настоящата процедура, ще изпълним следното: 
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Изисквания и условия на 

„Телекабел“ АД 

Предложение на 

кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Доставка на телекомуникационно 

оборудване по технологията PON: 

 

I. Оборудване за Главна станция на 

мрежа за пренос на данни по 

технологията PON: 

1. Входни интерфейси: 

-  RJ45/SFP портове; 

- 18Gbps общ капацитет на оборудването; 

2. Изходни интерфейси: 

PON интерфейс: 

- 72 PON порта   

- 1Gbps на всеки  

3. Характеристики: 

- Layer 2 функционалност; 
 

II. Oборудване за звено „Приемна част“ 

по технологията PON, към мрежа за 

пренос на данни FTTB за 1500 сгради: 

 

1. Входни интерфейси: 

PON интерфейс : 

  -  1бр. Оптичен вход - 1Gbps; 

2. Изходни интерфейси: 

Ethernet интерфейс : 

- 10/100Mbps на всеки RJ45 порт; 

-  минимум 4 порта  RJ45 Full/half duplex 

режим; 

Характеристики: 

- SLA поддръжка; 
  

III. Oборудване за звено „Приемна част“ 

по технологията PON, към мрежа за 

пренос на данни FTTH/O  за 500 клиенти: 
 

1. Входни интерфейси: 

PON интерфейс : 

  -  1бр. Оптичен вход - 1Gbps; 

2. Изходни интерфейси: 

  



 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски фонд за регионално развитие по проект BG161PO003-2.1.13 – 0393 – С0001 „Нова технологична 

модернизация за “Телекабел” АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекабел“ 

АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

ЕС и ДО.  

3 

3 

Ethernet интерфейс : 

- 10/100Mbps 

- минимум 1 порт RJ45 Full/half duplex 

режим; 

Характеристики: 

SLA поддръжка; 
________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Изискуем гаранционен срок – 24 месеца от 

датата на подписване на финален приемо-

предавателен по договора за доставка. 

______________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  
 

н/п 

______________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Н/П 
 

______________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 
Н/П 
 

______________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  
Н/П 
 

__________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Други:  

Н/П_________________________ 
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(преписва се от техническата спецификация и условия) 

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 

обхват.  

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 

Приложение № 1 – Техническо описание на стоките/услугите/строителството от 

предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение; 

Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата; 

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата). 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 

___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение 1:  
___________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

на стоките от предмета  

на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 

№ на 

Обособена 

позиция 

 Оферта на Участника  

Описание на доставките: 

 

Мярка 

 

К-во Тип Описание Станд

арт 

Производител Страна 

на 

произход 

Позиция по 

приложения в 

офертата 

каталог 

Забе-

лежка 

1.           

2.           

3.           

           
( предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата) 

 

 

ДАТА: _____________ г.                                                                                                     ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

                                                                                                       ___________________________________________ 
                                                                                                     (име и фамилия) 

                                                                                                        ___________________________________________ 

  

                                                                      
 (длъжност на представляващия кандидате ) 
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Приложение 2 

____________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

График за изпълнение на предмета на процедурата 

 

№ на 

обособена 

позиция 

Описание 

/Вид и № на стоките/услугите/етап  

или дейност от строителството, които 

ще се извършват/ 

Начален срок* 

на започване на 

изпълнението 

Краен срок*за 

приключване на 

изпълнението  

 

Забележка 

1.     

2.     

3.     

     
(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на поръчката) 

 
*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на договора 

 
 

ДАТА: _____________ г.                                                                                                                                             

  

 

                                                                                         ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 

___________________________________________ 
(длъжност на представляващия участника) 

 

 

 

 

 

 


