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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  

МИНЧЕВ АУТО ООД 

гр. Русе 7000, бул. „Христо Ботев” 3 
 

 

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 и въвеждане в експлоатация на ERP система, работни станции и 

сървъри”. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 

процедура с горепосочения предмет.  

Предлагаме да изпълним Доставка и въвеждане в експлоатация на ERP система, 

работни станции и сървъри. 
(моля отбележете) 

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

пояснителния документ и документацията за участие.    

Техническата оферта съдържа _неприложимо____________ 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.) за обособена позиция  01 - ERP система и в срок* от 

__________________________  (работни/ календарни дни/ месеци или др.) за обособена позиция  02 –

Работни станции и сървъри, 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 

МИНЧЕВ АУТО ООД 
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на 

кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

Обособена позиция 01 – ERP СИСТЕМА: 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики 

 

Общи изисквания към системата: 

 

1. Функционалност за счетоводство - 

основните функции, нужни за настройка на 

фирма и осчетоводяване: сметкоплан, 

журнали за свободни операции, функции за 

ДДС, автоматични операции и кодове на 

източници на данни. Функции за създаване 

на вътрешни и външни отчети и справки. 

 

2. Функционалност за управление на 

финансите - управлението на парични 

средства в неограничен брой банкови 

сметки едновременно в национална и чужда 

валута; съпоставяне на парични средства; 

създаване на чекове. 

 

3. Функционалност за продажби - 

настройка и актуализиране на 

информацията за клиентите. Позволява:  

- осчетоводяването на операции по 

продажби в журналите, а също така 

управление на вземанията;  

- фактуриране на продажбите;  

- управление на поръчки за продажба; 

автоматично изчисляване на отстъпки за 

фактури върху произволен брой условия за 

отстъпки;  

- настройка на множество агенти по 

доставка и свързването на техните услуги 

(експрес, спешни, стандартни) с времето на 

доставка; 
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- управление на рекламации на 

продажба. 

 

4. Функционалност за доставки - 

настройка и актуализация на 

информацията за доставчиците. 
Позволява осчетоводяването на операции 

по доставките в журналите, а също така 

управление на задължения, интегрирана е с 

модулите Счетоводство и Склад. 

 

5. Функционалност за склад - 

проследяване на артикули и цени на 

артикули. Интегрираност с модул 

Счетоводство и осчетоводяване на 

процесите в модулите Продажби и 

Доставки. 

 

6. Функционалност за управление на 

ресурси (труд и оборудване) - 
проследяване на фирмените ресурси и цени. 

 

7. Функционалност за управление на 

човешките ресурси -  ефективно 

управление на персонала на фирмата. 

 

8. Функционалност за едновременно 

поддържане на различни марки и модели 

автомобили  

 

9. Функционалност за сервизни 

операции  

 

10. Функционалност за резервни 

части 
 

 

Допълнителни технически и 

функционални характеристики 

 

Системата трябва да отговаря и на 

следните условия:  

 Функционалност за  управление на 

автосервизна дейност - сервизни 
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операции, нормовремена и заработка 

на механици. Интегрираност с модул 

Продажби, Счетоводство и Склад. 

 Функционалност за нови 

автомобили - управление на 

дейностите по офериране, покупка, 

дооборудване, продажба и 

гаранционно обслужване на нови 

автомобили. Интегрирана е с модул 

Счетоводство. 

 Функционалност за употребявани 

автомобили – управление на 

дейностите по оценка, обратно 

изкупуване, продажба и гаранционно 

обслужване на употребявани 

автомобили. Интегрирана е с модул 

Счетоводство. 

 Функционалност за електронна 

търговия – управление на он-лайн 

продажби на резервни части и 

автомобили. Интегрираност с модул 

Склад и модул Продажби. 

 Наличие на механизми (интерфейси) 

за връзка с каталози за резервни 

части, сервизни операции и 

нормовремена. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 02 –РАБОТНИ 

СТАНЦИИ И СЪРВЪРИ: 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики 

Централизиран сървър база данни: 

Четириядрен процесор 2.4GHz/1066MHz, 

12MB L3 Cache  

8GB ECC PC3-10600 DDR3  

Твърд диск: 4x146GB 10К 2.5" Hot Swap  

Мрежа: Dual LAN 10/100/1000 

Операционна система: Windows 2008 R2 

или еквивалент 

 

Терминален сървър: 

Четириядрен процесор 2.53GHz/  

1333MHz FSB, 8MB Cache  
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Памет: 4GB ECC DDR3 UDIMM  

Твърд диск: 2x500GB SATA II 7.2 Hot Swap  

Мрежа: Dual LAN 10/100/1000 

Операционна система: Windows 2008 R2 

или еквивалент 

 

Работни станции: 

Двуядрен процесор (2.93 GHz, 3M Cache),  

4 GB DDR3 оперативна памет, 

500GB SATA II 7200 твърд диск  

 

 

Допълнителни технически и 

функционални характеристики 

 

Централизиран сървър база данни:   

Непрекъсващо токозахранващо устройство 

Терминален сървър: 

Непрекъсващо токозахранващо устройство 

Работни станции: 

Операционна система 

 (преписва се от техническата спецификация и условия) 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Обособена позиция 01 – ERP СИСТЕМА: 

 Време за реакция при отказ на работа 

на ERP системата в рамките на 

работното време (часове) 

 Време за реакция при възникнали 

проблеми, които не са критични за 

нормалната работата на ERP 

системата в рамките на работното 

време  (часове) 

 Време за реакция при запитвания от 

Бенефициента по функционалността 

на ERP системата в рамките на 

работното време (часове) 

 Гореща линия за отстраняване на 

възникнали проблеми при работа с 

ERP системата извън рамките на 

работното време. 

 Гаранционен срок (месеци) 
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Обособена позиция 02 –РАБОТНИ 

СТАНЦИИ И СЪРВЪРИ: 

 Срок  на гараниця ( в месеци) 

 Срок за доставка на резервни части 

(в часове) 

 Време за реакция (в часове) 

 Време за отстраняване на повреди (в 

часове) 
 Възможност за отстраняване на 

проблеми на място 

________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

За Обособена позиция 01 – ERP система: 

Доставчикът трябва да предостави 

потребителска документация на 

български език за работа със системата.  

______________________________________ 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

За Обособена позиция 01 – ERP система: 

Със заплащане на цената бенефициента 

придобива неизключително, 

непрехвърлимо право да използва 

софтуера, осъществените настройки и 

доставените интерфейси на 10 работни 

места. Правото на ползване се 

предоставя за неограничен срок. 
(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Обучение на персонала при внедряване 

на системата изцяло за сметка на 

доставчика. 
 (преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Неприложимо. 
 (преписва се от техническата спецификация и условия) 
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Други: Неприложимо. 
(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 (прилага се за обособена позиция 02); 

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/ услугите от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 

 

 

№ 

 Оферта на Участника  

Описание на 

доставките/ 

услугите/ 

дейностите/ 

строителст-

вото 

Мярка 

 

К-во Тип Описа

ние 

Стандарт Про-

изво-

дител 

Страна 

на 

произх

од 

Позиция 

по прило-

жения в 

офертата 

каталог 

Забе-

леж- 

ка 

   

 

 

 

 

 

       

( 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 кандидата) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално  развитие.  

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от „Минчев Ауто” ООД и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официално становище на  Европейския съюз и Договарящия орган.  
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    Приложение № 2  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

График за изпълнение на предмета на процедурата 

 

№ 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 

     

     

     

     

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

поръчката) 

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

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

      _________________________________________ 
                                                                        (име и фамилия) 

      _________________________________________ 
        (длъжност на представляващия участника) 

 

 

 

 

 

 

 


