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 СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

съгласно чл.2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. 
 
Възложител: СНЦ “Паралел-Силистра”, бенефициент по проект 
“Entrepreneurship for Youth Labor Mobility” / Предприемачество за 
младежка трудова мобилност, № 16.4.2.015, system code ROBG – 169,  
със седалище гр. Силистра, 7500, ул. “Бояджи Яни” 1 и с адрес за 
кореспонденция гр. Силистра, 7500, ул. „Добруджа“ 41, блок В, офис 10, e-
mail: office@paralel-silistra.net, тел.: 0888 494 077 
 
Предмет : Доставка на оборудване за целите на проекта.  
 
Тип: Избор без провеждане на процедура, чрез публикуване на съобщение за 
набиране на ценови предложения, съгласно чл.2, ал. 7 от ПМС № 160 от 
01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 
сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от 
бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове. 
 
Прогнозна стойност: 8006 лв без ДДС  
 
Описание на доставката:  
 
Наименование  Технически параметри Брой  Макс. 

единичн
а 
прогноз
на 
стойност  
без ДДС 

1. Преносим 
компютър с 
операционна система 
 

Минимални изисквания: 
Процесор:  INTEL® CORE™ I5, 
желателно INTEL® CORE™ I7 
RAM: 8GB DDR4 
SSD: 256 GB или HDD 1 TB 
Screen: 14 inch 
OS: Win 10 
Гаранционен срок 36 месеца 

   1 1955 лв  

2. Програма Офис 
пакет с лиценз 
 

MS Office, подходящ за преносим 
компютър 
Срок на валидност – минимум 12 

1 293 лв 
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месеца 
Включена поддръжка за срока на 
валидност 

3. Пакет архивираща 
програма с лиценз 
 

Поддръжка на основните формати 
за компресия 
Zip, Tar, Gzip, Compress, Cab, RAR 
Срок на валидност – минимум 12 
месеца 
Включена поддръжка за срока на 
валидност 

1 29 лв 

4.Антивирусна 
програма с лиценз 
 

Подходяща за преносим 
компютър,  
Срок на валидност – минимум 12 
месеца 
Включена поддръжка за срока на 
валидност 

1 58 лв 

5.Многофункционално 
устройство  
копирна машина 

Копирна машина 
Скорост на копиране /печат 
формат A4 монохромно / цветно  
(cpm) - 22 
Скорост на копиране /печат A4 
формат монохромно / цветно  
(cpm) - 14,   скорост двустранно 
копиране /печат A4 монохромно / 
цветно (cpm) – 22  
Резолюция на копиране (DPI) - 600 
х 600 Формат на оригинала - A5-A3 
Принтер 
Резолюция на печат (DPI) - 
Еквивалент на 1800 х 600 
Печатни функции - Директен печат 
от PCL; PS; TIFF; XPS; PDF и 
криптирани PDF файлове; 
Скенер 
Скорост на сканиране - цветно - до 
160 (300 dpi via DF), Скорост на 
сканиране монохромно (opm) - до 
160 (300 DPI през DF) 
Разделителна способност на 
сканиране (DPI) - Макс. 600 х 600 
DPI, файлови формати - JPEG; 
TIFF; PDF; Compact PDF; Криптиран 

1 5671лв 
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PDF; XPS; Компактни XPS, функции 
за сканиране - Анотация (текст / 
час / дата) за PDF; Запаметяване 
до 400 задачи 
Тегло на хартията (г/м) 2, 52 - 
300, Входящ капацитет (листове 
хартия) - Стандарт: 1150 Макс: 
3650 
Обем препоръчително копиране /  
печат (месечно) - 30 000 страници 
Обем на печат/копиране 
максимум (месечно) - 100 000 
страници 
Капацитет на черен тонер - 27.000 
стр., Капацитет на цветен тонер   - 
25 000 стр. 
Гаранционен срок – 12 месеца 
 

 
Други изисквания: 
1. Офертите на кандидатите следва да съдържат предложение за всички 
позиции, посочени в настоящото съобщение, които да са в рамките на 
прогнозните стойности и да съответстват на минималните технически 
параметри. 
2. Доставените софтуерни продукти трябва да са лицензирани на името на СНЦ 
“Паралел-Силистра”.  
3. Предлаганото оборудване трябва да е ново и неупотребявано. При 
доставката кандидатите прилагат Декларация, че доставените продукти са нови 
и с гарантиран произход.  
4.  Кандидате прилагат към офертата техническа документация, от която е 
видно, че предлаганите продукти покриват минималните технически 
изисквания.  
5. Всяко ценово предложение трябва да е валидно най-малко 30 календарни 
дни. 
6. Ценовото предложение се подава по образец, приложен към настоящето 
съобщение.  
 
Срок за уведомяване на кандидатите:  
Възложителят ще разгледа постъпилите предложения в срок до 3 (три) работни 
дни, следващи крайната дата за подаване на оферти. Той ще уведоми 
единствено избрания кандидат на електронната поща, посочена в неговото 
предложение  в рамките на този срок.  
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Срок за доставка:  
20 (двадесет) работни дни след сключване на договора.  
Срок за плащане:  
5 (пет) работни дни след получаване и инсталиране на оборудването, 
подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол и издадена фактура 
от страна на Изпълнителя.  
 
Крайна дата за подаване на офертите: 12.07.2017, 17:00 ч.  
Оферти получени след посочения краен срок не подлежат на разглеждане.  
 
Адрес за представяне на офертите:   
гр. Силистра, 7500, ул. „Добруджа“ 41, блок В, офис 10  
 
Дата 03.07.2017 
 
Подпис и печат:   
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИE 
 
проект “Entrepreneurship for Youth Labor Mobility” / Предприемачество за 
младежка трудова мобилност, № 16.4.2.015, system code ROBG – 169 
 
Бенефициент: СНЦ “Паралел-Силистра” 
 
ОТ:  Наименование на кандидата 
        БУЛСТАТ/ ЕГН/ ЕИК 

Адрес на регистрация и адрес на управление,  
Тел. и ел. поща  

 
Предмет : Доставка на оборудване за целите на проекта.  
 
Описание на доставката:  
 
Наименование  Технически параметри Брой  Цена  

без ДДС 
1. Преносим 
компютър с 
операционна система 
 

Минимални изисквания: 
Процесор:  INTEL® CORE™ I5, 
желателно INTEL® CORE™ I7 
RAM: 8GB DDR4 
SSD: 256 GB или HDD 1 TB 
Screen: 14 inch 
OS: Win 10 
Гаранционен срок 36 месеца 

   1  

2. Програма Офис 
пакет с лиценз 
 

MS Office, подходящ за преносим 
компютър 
Срок на валидност – минимум 12 
месеца 
Включена поддръжка за срока на 
валидност 

1  

3. Пакет архивираща 
програма с лиценз 
 

Поддръжка на основните формати 
за компресия 
Zip, Tar, Gzip, Compress, Cab, RAR 
Срок на валидност – минимум 12 
месеца 
Включена поддръжка за срока на 
валидност 

1  

4.Антивирусна Подходяща за преносим 1  
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програма с лиценз 
 

компютър,  
Срок на валидност – минимум 12 
месеца 
Включена поддръжка за срока на 
валидност 

5.Многофункционално 
устройство  
копирна машина 

Копирна машина 
Скорост на копиране /печат 
формат A4 монохромно / цветно  
(cpm) - 22 
Скорост на копиране /печат A4 
формат монохромно / цветно  
(cpm) - 14,   скорост двустранно 
копиране /печат A4 монохромно / 
цветно (cpm) – 22  
Резолюция на копиране (DPI) - 600 
х 600 Формат на оригинала - A5-A3 
Принтер 
Резолюция на печат (DPI) - 
Еквивалент на 1800 х 600 
Печатни функции - Директен печат 
от PCL; PS; TIFF; XPS; PDF и 
криптирани PDF файлове; 
Скенер 
Скорост на сканиране - цветно - до 
160 (300 dpi via DF), Скорост на 
сканиране монохромно (opm) - до 
160 (300 DPI през DF) 
Разделителна способност на 
сканиране (DPI) - Макс. 600 х 600 
DPI, файлови формати - JPEG; 
TIFF; PDF; Compact PDF; Криптиран 
PDF; XPS; Компактни XPS, функции 
за сканиране - Анотация (текст / 
час / дата) за PDF; Запаметяване 
до 400 задачи 
Тегло на хартията (г/м) 2, 52 - 
300, Входящ капацитет (листове 
хартия) - Стандарт: 1150 Макс: 
3650 
Обем препоръчително копиране /  
печат (месечно) - 30 000 страници 
Обем на печат/копиране 

1  
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максимум (месечно) - 100 000 
страници 
Капацитет на черен тонер - 27.000 
стр., Капацитет на цветен тонер   - 
25 000 стр. 
Гаранционен срок – 12 месеца 
 

Общо без ДДС     
Общо с ДДС     
 
Дата  
 
Подпис и печат:  
 
 


