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ДО  
„АПИХолк” ООД  
(Бенефициент- наименование) 
гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ 33, 
ет. 1 
(Адрес на бенефициента) 

 
О Ф Е Р Т А 

 
 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 
„Наем за 15 месеца на оборудване, представляващо ДМА – Дисков масив за съхранение 
- 2 бр.; Балансиращ сървър - 2 бр., Продуктивен сървър - 2 бр.; Мрежов комутатор - 2 
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:  
„Наем за 15 месеца на оборудване, представляващо ДМА – Дисков масив за съхранение 
- 2 бр.; Балансиращ сървър - 2 бр., Продуктивен сървър - 2 бр.; Мрежов комутатор - 2 
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 
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Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не 
по-дълъг от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, който изтича на 
28.05.2020 г. 

 
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 
„АПИХолк” ООД  

(наименование на бенефициента) 

Предложение на 
кандидата 

Марка/модел/производител
/тех-нически 
характеристики 

Забележк
а 

Изисквания към изпълнението и 
качеството на стоките / услугите / 
строителството: 
 
„Наем за 15 месеца на оборудване, 
представляващо ДМА – Дисков 
масив за съхранение - 2 бр.; 
Балансиращ сървър - 2 бр., 
Продуктивен сървър - 2 бр.; 
Мрежов комутатор - 2 бр.”  
 
Минимални технически и 
функционални характеристики на 
Дисков масив за съхранение - 2 
бр.; Балансиращ сървър - 2 бр., 
Продуктивен сървър - 2 бр.; 
Мрежов комутатор - 2 бр.*: 
 
1. Дисков масив за съхранение – 2 
броя, със следните минимални 
технически и функционални 
характеристики: 
• Контролер -  2 бр. 
• Режим на работа на 
контролерите - 
активен/активен 
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• Памет на контролерите - 8GB  
всеки 

• Налични портове - 2 бр. за 
всеки контролер 

• Тип на портовете - FC с 
капацитет 8GB всеки 

• Налични протоколи за 
комуникация - FC, iSCSI 

• Софтуерни възможности  -
Thin provisioning, Online 
migration and expansion, SSD 
caching 

• Типове RAID масив - 0,  1,  5,  
6,  10,  50,  60 

• Брой дискове - 24 бр., 
2.5”/3.5” 

• SSD дискове - 24 бр., с 
капацитет 800GB всеки 
 

2. Балансиращ сървър – 2 броя, със 
следните минимални технически 
и функционални  характеристики: 
• Сървърно шаси – 1 бр. 
• Hot-pluggable nodes - 4 бр. 
• Процесор - 8 бр. 
• Памет - 32 бр., капацитет 8GB 
всяка 

• SSD дискове - 4 бр., капацитет 
120GB всеки 

• Твърди дискове - 8 бр., 
капацитет 3TB всеки  

 
3. Продуктивен сървър – 2 броя, със 
следните минимални технически 
и функционални  характеристики: 
• Сървърно шаси – 1 бр. 
• Hot-pluggable nodes - 4 бр. 
• Процесор - 8 бр.  
• Памет - 32 бр., капацитет 8GB 
всяка 

• SSD дискове - 12 бр. , 
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капацитет 800GB всеки 
• DOM флаш - 4 бр., капацитет 

32Gb всеки 
 

4. Мрежов комутатор – 2 броя, със 
следните минимални технически 
и функционални  характеристики: 
• Шаси: 1 бр.  
• Портове: 32 бр. 
• Лицензирани портове: 16 бр. 

Fibre Channel,  капацитет от 
8GB 

• Лицензирани портове: 16 бр. 
10G 

 
*Забележка: Наличието на всички 
минимални технически и 
функционални характеристики за 
предложените ДМА се доказва с 
предоставяне на демонстрационна 
версия (контрол на достъп - достъп 
до демонстрационен акаунт) чрез 
посочен валиден електронен линк 
към демонстрационната версия и 
валидни потребителско име и 
парола. Достъпът до 
демонстрационната версия 
(контрол на достъп - достъп до 
демонстрационен акаунт) следва 
да е активен за срок от поне 30 дни 
след изтичането на срока за 
събиране на оферти. Оферта на 
участник, в която не е посочен 
линк към демонстрационна версия 
(контрол на достъп - достъп до 
демонстрационен акаунт), или в 
която е посочен 
неактивен/неработещ електронен 
линк, или липсват валидни 
потребителско име и парола, ще 
бъде отхвърлена на тези 
основания. 
 
Допълнителни технически 
характеристики на Дисков масив 
за съхранение - 2 бр.; Балансиращ 
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сървър - 2 бр., Продуктивен 
сървър - 2 бр.; Мрежов комутатор - 
2 бр., които са обект на оценка 
сългасно Методиката за оценка на 
офертите** 
- Уеб базиран интерфейс за 
оркестрация на виртуална среда; 
- Уеб базиран интерфейс за 
управление на мрежови ресурси; 
- DDoS защитена мрежа с капацитет 
до 40 gbps за Мрежов комутатор – 2 
бр.; 
- Локална свързаност между 
сървърните машини (Балансиращ 
сървър - 2 бр. и Продуктивен сървър 
- 2 бр.); 
- Интернет капацитет (uplink) 10Gbps 
за Мрежов комутатор 2 бр.; 
- 3 бр. ClassC IP мрежи за ползване 
между всички ДМА (адресно 
пространство). 
 
**Забележка: Наличието на 
предложените от кандидатите 
допълнителни технически и 
функционални характеристики се 
доказва с предоставяне на 
демонстрационна версия (контрол 
на достъп) чрез посочен валиден 
електронен линк към 
демонстрационната версия и 
валидни потребителско име и 
парола. Достъпът до демото следва 
да е активен за срок от поне 30 дни 
след изтичането на срока за 
събиране на оферти. 
 
Кандидат, който не предложи нито 
една от допълнителните 
технически характеристики, 
описани по-горе, няма да бъде 
отстранен от процедурата, но ще 
получи 0 точки оценка по 
Показател 2 „Допълнителни 
технически характеристики” от 
Методиката за оценка. 
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Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако 
е приложимо): 
С оглед осигуряване на 
непрекъсваемост на използване на 
услугите, кандидатите следва да 
осигурят гаранционна поддръжка, 
която включва подмяна на 
дефектно оборудване, или 
отстраняване на неизправностите, 
за сметка на изпълнителя. 
Кандидатите следва да предложат 
гаранционна поддръжка, която да 
включва срок отстраняване на 
неизправностите в часове, или 
подмяна на дефектно оборудване с 
ново оборудване, което да е със 
същите технически и 
функционални характеристики, 
които са били оферирани. 
 
Максималният срок в часове за 
подмяна на дефектно оборудване 
или отстраняване на 
неизправностите,  който  
участниците  в процедурата  могат  
да  оферират е  6  астрономически 
часа, считано след получаването 
на уведомление от страна на 
възложителя за констатитрани 
дефекти. 
 
Кандидат, който не предложи срок 
за гаранционна поддръжка ще 
бъде отстранен от процедурата. 

  

Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на 
предмета на процедурата (ако е 
приложимо):  
При подписването на договор за 
услуги с избрания изпълнител ще 
се изисква от кандидата да 
предостави техническа 
спецификация на наемното 
оборудване с посочени технически 
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и функционални характеристики 
на хартиен и/или електронен 
носител, на български и/или 
английски език, или еквивалентен 
документ на български и/или 
английски език. 
Изисквания към правата на 
собственост и правата на ползване на 
интелектуални продукти (ако е 
приложимо). 
Не е приложимо. 
 

  

Изисквания за обучение на 
персонала на бенефициента за 
експлоатация : 
Не е приложимо. 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо).  
Не е приложимо. 
 

  

Други: Разходите за наем на 
оборудване, представляващо ДМА, 
заложени към бюджета на проект 
BG16RFOP002-1.005-0203-C01 
„Разработване на продуктова 
иновация от “Апихолк” ООД и 
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, са с местонахождение в 
гр. София – следователно, 
кандидатите следва да осигурят 
оборудване под наем, което се 
намира на територията на гр. 
София. 
 

  

 
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/ К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
Обща цена в лева 
без ДДС (не се 
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дейностите/ строителството (с изключение на 
процедурите с 
предмет услуги) 

попълва при извършване 
на периодични доставки) 

1     
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 
общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 
задължени да приведем единичнатацена в съответствие с общата 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): 
- Отчет за приходите и разходите (или еквивалент) като съставна част от 
годишния финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в 
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността 
си – копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“. 
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: 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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- Демонстрационна версия (контрол на достъп) чрез посочен валиден електронен 
линк към демонстрационната версия и валидни потребителско име и парола, с 
която се доказва наличието на предложените от кандидатите технически и 
фунционални характеристики от Техническата спецификация и/или 
допълнителни технически и функционални характеристики от Методиката за 
оценка.  
 

 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 


