ДО
„ЕСРИ-България“ ООД
(Бенефициент- наименование)

Гр. София, бул. „Никола Вапцаров“
№35,етаж 4
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка, инсталация, тестване и пускане в експлоатация на ДМА и ДНА със следните
обособени позиции:
 Обособена позиция № 1 – Доставка на хардуер:
- Сървърна система – 2 бр.
- Оптичен суич – 1 бр.
- Суич – 2 бр.
- Дисков масив – 2 бр.
- Сървърен шкаф – 1 бр.
- Устройство за отдалечен контрол и администриране IP KVM switch – 1 бр.
- Непрекъсваемо токово захранване – UPS – 1 бр.
 Обособена позиция № 2 - Доставка на софтуер:
- Система за управление на имоти
 Обособена позиция № 3 - Доставка на софтуер:
- Софтуер за Виртуализация – 1 бр
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура
за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка, инсталация, тестване и пускане в експлоатация на ДМА и ДНА със следните
обособени позиции:
 Обособена позиция № 1 – Доставка на хардуер:
- Сървърна система – 2 бр.
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Оптичен суич – 1 бр.
Суич – 2 бр.
Дисков масив – 2 бр.
Сървърен шкаф – 1 бр.
Устройство за отдалечен контрол и администриране IP KVM switch – 1 бр.
Непрекъсваемо токово захранване – UPS – 1 бр.
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените
от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени
за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
„ЕСРИ-България“ ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
 Сървърна система – 2 бр.,
отговаряща на следните минимални
технически изисквания:
 Шаси 2 бр. - 2x740W Redundant 80
PLUS Platinum или еквивалент, 2U, 8
x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap bays или
еквивалент, 2 x 3.5" Peripheral Drive
Bay или еквивалент, DVD drive
(Optional) или еквивалент, 3 x 80 mm
охлаждащи вентилатори, Rackmount
кит релси или еквивалент
 Дънна Платка 2 бр. - Две гнезда за
процесор R3(2011), Up to 1.5TB reg.
ECC DDR4, 2 PCI-E 3.0 x16, 3 PCI-E
2
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3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4, i350 Четири
порта по 1GbE LAN RJ45,10x
SATA3, IPMI 2.0, 8x SAS3 (12Gbps)
ports w/ LSI 3108 или еквивалент
Процесор 4 бр – минимум 18 ядра,
2.3Ghz, 45MB L3 cache, s2011
Памет 48бр - 32GB DDR4-2133 4Rx4
LP ECC LRDIMM или еквивалент
Твърд Диск 4бр - SSD 200GB SATA
6Gb/s, 7mm, 2.5 " SATA 6Gb/s, 25nm,
MLC или еквивалент
Твърд Диск 4бр – SSD 800GB SATA
6Gb/s, 7mm, 2.5 " SATA 6Gb/s, 25nm,
MLC или еквивалент
Кабели 4бр - CBL-SAST-0616,
Internal mini SAS HD to 4 SATA
50CM, S, w/50cm SB или еквивалент
Охладител 2бр -,2U+ Square Passive
Heat Sink for Intel X9 for s2011 или
еквивалент
Охладител 2бр - 2U Active CPU HS
for 2U , Square&Narrow, socket 2011
или еквивалент

 Оптичен суич (HUB) – 1 бр. ,
отговарящ на следните технически
изисквания:
 Layer 3, 10GE Ethernet Switch, 24 Ten
Gigabit Ethernet ports - SFP+
Connectors, със следните аксесоари:
Кит Релси за Rack Mounting of SSEX24S / SSE-X24SR, 32 бр. SFP+
Ethernet Server Adapter SFP + SR
Optics или еквивалент
 Суич – 2 бр. , отговарящ на следните
технически изисквания:
 2бр. Layer 3, 10GE Ethernet 2 Switch,
24x 10Gbit, мениджмънт със 4
бр.TWO-PORT SFP+ Модул за 4
SSE-G24-TG4 суич или еквивалент и
32 бр FC оптичен кабел FM-LLC/LCD3-3D или еквивалент, duplex
OM3 - 3m
 Дисков масив (storage) – 2 бр.,
съдържащ следните модули:
 Дисков Масив 2бр - 4U 2 Контролера
Intel C3528 Processors или
еквивалент, 2x 10G iSCSI + 2x 1GbE
3
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2 бр iSCSI за всеки контролер. 24x
3.5/2.5-inch SAS/SATA 6Gb/s Hard
Drives, 4GB кеш на контролер , 4U
Rack Mount, Райд
0,1,3,5,6,10,30,50,60, 2x P.S.,
Snapshots, с 3 години гаранция
Дисков Масив 4бр. - Кеш памет
ъпгрейд от 4GB до 8GB/Контролер
Дисков Масив 8 бр. - 6G MUX
Interposer Board (2.5"),
90.MUX00.6G004 или еквивалент
Твърд диск 8 бр. – SSD 800GB SATA
6Gb/s, 7mm, 2.5 " SATA 6Gb/s, 25nm,
MLC или еквивалент
Твърд Диск 24 бр - 2.5" 1.2TB SAS
6Gb/s 10K RPM 64M,
ST1200MM0017 или еквивалент
Твърд Диск 16бр. - 6TB, Constellation
ES, SAS 3, 7200, 128MB, 12Gbit/s,
ST6000NM0034 или еквивалент
Дисков Масив 8 бр - 5m фибер
оптичен кабел (for 10Gb iSCSI SFP+)
или еквивалент
Дисков Масив 8 бр - 10G SFP+ GBIC,
850nm или еквивалент
Дисков масив 2 бр. - Advanced
Replacement 95.3S1EU.4U4N0 или
еквивалент

 Шкаф (RACK) – 1 бр. , отговарящ на
следните технически изисквания:
 Шкаф 1бр - 42U - 800x1000 mm 42U 19' Стоящ сървърен шкаф,
h=1970мм, w=800мм, d=1000мм,
до 400кг, с включени: 1бр комплект
4 колела; 1бр тежкотоварен рафт
850mm,макс.натоварване до 150kg;
1 бр. RACK 48 порт кат.6 патч панел,
екраниран; 1бр 19 Вертикален
разклонител 24 шуко с пин; 4бр.
Комплект от 50 броя крепежни
елементи (винт, гайка, шайба);
 IP KVM switch или еквивалент– 1
бр., отговарящ на следните
технически изисквания:
 KVM Конзола или еквивалент, мин.
16 порта с 17`ЛСД екран С мишка
клавиатура и монитор вградени,
включен кабел
4
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 UPS – 1 бр., отговарящо на следните
изисквания:
1 бр. 8000VA 230V, (1) Hard Wire 3жичен Джъмпери, Двойно
преобразува онлайн с включени:
-

-

-

1 бр. APC UPS Мрежова карта за
управление 2 или еквивалент;
4бр. APC Smart-UPS SRT 19" кит
релси за Smart-UPS SRT или
еквивалент;
1 бр. APC Еднофазен сервизен
байпас панел или еквивалент, 230 V;
1 бр. APC Smart-UPS RT 5000VA
Input Isolation Трансформатор,
Черен,3U, Rack/Tower Convertible,
SURT002 или еквивалент
1 бр. APC Сензор за температура и
влага или еквивалент
1бр. APC суич Плюс 32 A, 230 V или
еквивалент

Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
 Гаранционен срок в месеци:
Минимум 12 (дванадесет) месеца
Кандидатът следва да посочи
предоставяните от него условия за
гаранционен сервиз, в това число време за
реакция, време за отстраняване на
повредата, налична телефонна поддръжка.
* Предложен гаранционен срок за период
по-дълъг от 60 /шестдесет/ месеца ще се
смята за нереалистичен.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Документацията
български език

трябва

да

е

на

Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
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Не е приложимо.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Обучението на персонала на
бенефициента е за сметка на
изпълнителя.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).

от

Не е приложимо.
Други:
Срок за изпълнение /в месеци/:
До 2 (два) месеца от сключване на
договора за обособена позиция № 1 –
Доставка на хардуер, (но не повече от
срока на договора за безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-2.0011134-C01) :
- Сървърна система – 2 бр.
- Оптичен суич – 1 бр.
- Суич – 2 бр.
- Дисков масив – 2 бр.
- Сървърен шкаф – 1 бр.
- Устройство за отдалечен контрол и
администриране IP KVM switch – 1 бр.
- Непрекъсваемо токово захранване – UPS
– 1 бр.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания
вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена
в лева

Обща цена в лева
без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

1

6

7

2
3
4

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена
на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)
цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет
от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета
на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с
Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на
подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.
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ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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