
 

Приложение  8 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА НАИМ-БАН 

гр. София, ул. „Съборна” 2 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:__________________________________________________________________ (наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура по избор на изпълнител за доставка на шест броя преносими компютри 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура за доктавка на шест броя преносими 

компютри 

 

Предлагаме да изпълним: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….., в съответствие с изискванията, заложени в поканата.  

Предложение за изпълнение на доставка по предмета на 

процедурата:....................................................................................................................................  

 

І. Доставка на шест броя преносими с следните технически параметри с технически параметри 
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Вид Изисквания и условия на Възложителя съгласно 

Техническа спецификация – Приложение № 1 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

1. Преносим компютър -2 бр. 

Производител и марка Не се изисква по документация, но следва да се 

посочи от кандидата 

  

Серия и модел  Не се изисква по документация , но следва да се 

посочи от кандидата 
  

Параметри Процесор Intel Core i7-3540M 3.0GHz/3.70GHz 

RAM памет не по-малко от 8Gb 1600Mhz DDR3, с 

възможност до 16 GB 

Диск   SSD, не по-малко от 256GB 

Дисплей 13 – 14 инча, матов LED, висока 

резолюция 

Оптично устройство  вграддено CD/DVD 

четящо и записващо устройство 

Безжична връзка • Bluetooth 4.0, Wi-Fi 

a/b/g/N, 3G 

Мрежова карта 10/100/1000 

Високоговорители вградени  

Камера вградена 1.3MP камера 

Микрофон вграден 

Портове  
• 1x USB 3.0 

• 2x USB 2.0 

• 5-in-1 Card Reader 

• ExpressCard 

• HDMI 

• RJ-45 

• Жак за слушалки и микрофон 

Детайли Водоустойчива клавиатура, бутони, 

надписани по БДС 

Метално шаси 
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Вид Изисквания и условия на Възложителя съгласно 

Техническа спецификация – Приложение № 1 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

Батерия 6-клетъчна Li-Ion  

Тегло – по-малко от 2 кг. 

Тригодишна пълна гаранция 

Операционна система – лицензирана Windows 7 pro 

64 бита или по-висока 

2. Преносим компютър – 4 бр. 

Производител и марка Не се изисква по документация, но следва да се 

посочи от кандидата 

  

Серия и модел  Не се изисква по документация , но следва да се 

посочи от кандидата 
  

Параметри Процесор - Intel Core i5-3230M 2.60 GHz / 3.20 GHz 

RAM - не по-малко от 8GB, с възможност до 16 GB  

Диск - SATA 750GB 

Екран – 15 – 16 инча матов LED 

Видеокарта – най-малко 2 GB собствена памет 

Оптично устройство - вградено CD/DVD четящо и 

записващо устройство 

Безжична връзка - Bluetooth, Wi-Fi a/b/g/N 

Високоговорители - вградени 

Камера – HD, вградена  

Портове -  

• 2x USB 3.0 

• 2x USB 2.0 

• HDMI 

• RJ-45 

• VGA 

• Жак за слушалки, жак за микрофон 

• Multi-Touch тъчпад  

• Клавиатура с раздалечени бутони 

• най-малко 6-клетъчна Li-Ionn  

Тегло – по-малко от 3 кг. 
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Вид Изисквания и условия на Възложителя съгласно 

Техническа спецификация – Приложение № 1 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

Двугодишна пълна гаранция 

Операционна система – лицензирана Windows 8 

 

 

2. Техническата оферта трябва да отговаря на всички изискванията на техническата спецификация на Възложителя или да предлага 

по-добри характеристики. Техническа оферта с по-ниски характеристики на техниката няма да бъдат разглеждани от Възложителя. 

 

 

3. Ще изпълним предмета на поръчката в срок от _____________________, (не по-малко от 10 работни дни) 
                         (календарни дни) 

 

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. 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.                                                                                                       ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

                                                                                                      ___________________________________________ 
                                                                                                                                                     (име и фамилия) 

                                                                                                      ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (длъжност на представляващия кандидата) 


