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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Образец 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА  

ПО МИНЕРАЛОГИЯ  

И КРИСТАЛОГРАФИЯ 

"АКАД. ИВАН КОСТОВ" 

ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, гр. 

София 1113 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  

с предмет:  
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО 

ОБОРУДВАНЕ В 

ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” 

 ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), 

ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““ 

 

 

 

[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с 

данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на 

управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

банкова сметка: […] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

След запознаване с настоящата документация за участие в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО 

МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 
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МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““,предлагаме да изпълним 

поръчката съгласно одобрените техническа спецификация и условия и изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащи се в документацията за участие, при следните условия: 

1. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка по обособена позиция № 

........................ в срок от ...................... (с думи) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- доставката, инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в 

експлоатация на оборудването ще се осъществи в срок от ....................................... месеца от 

получаване на възлагателно писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка 

на оборудването ще е с продължителност от ....................................... календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването; 

 

2. Предлаганите от нас срок за гаранционен сервиз са както следва:

 .............................................. (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 2 

години). 

 

3. Предлагам/е срок за отстраняване на дефект или повреда до ....................... 

(................................. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 30 календарни дни), считано от 

уведомяването ми/ни от страна на Възложителя, , а когато се налага доставката на резервни 

части от чужбина – до ....................... ( ................................. с думи) календарни дни (не по-

дълъг от 40 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя. 

 

4. Предлагам/е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя поради проявен фабричен 

дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в 

срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до ......................... 

(словом) календарни дни (но не повече от 90 календарни дни) след изтичане на срока за 

отстраняване на дефект или повреда по т. 3. 

 

5. Предлаганото от мен/представляваната от мен фирма оборудване е ново, 

неупотребявано, произведено на/през………г. и е окомплектовано  с всички необходими за 

функционирането му модули, системи, софтуер и аксесоари, включително посочените в 

Техническите спецификации, с посочени продуктови номера и придружени от съответните 

каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или 

английски език. 

 

6.Предлаганото от мен/представляваната от мен фирма оборудване отговаря на 

европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна 

съвместимост, вибрации, радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако 

изискването за защита от движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към 

съответното оборудване /уред/). 
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7. Предлаганото от мен/представляваната от мен фирма ще проведе обучение, в ИМК-

БАН, за рутинна поддръжка на апарата на минимум………. специалисти (ако е приложимо). 

 

8. Предлаганото от мен/представляваната от мен фирма ще проведе обучение, в ИМК-

БАН, за пускане на проби, работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум …… 

специалисти (ако е приложимо).  

 

Към настоящото техническо предложение прилагам ................. бр. сертификати и/или 

..................... бр. техническа документация и сертификати или друга техническа документация 

/каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали/, удостоверяващи 

съответствието на предложеното от мен оборудване с Техническите спецификации на 

Възложителя. 

 

 
 
 
 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно 

съответствие с гореописаното предложение. 

 

 

 

[дата]     ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия, 

качество на представляващия участника] 
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