
ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от „ЕСРИ-България" ООД 
(наименование на участника)
и подписано Евгения Кочева Караджова - Иванова, ЕГН 5207284190

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на Управител 

(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е 
приложимо): ЕИК 831747245;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 
процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и 
потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията 
посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Разработване и внедряване 
в експлоатация на интегрирана информационни компютърна система на отдел 
„Агростатистика", (вкл. лицензни) по проект „Структура на земеделските стопанства 
през 2016 г."

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача" документация 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.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в 
сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и 
Техническата спецификация, а именно:

3.1. Срок за изпълнение 105 (сто и пет) календарни дни /но не повече от 210 (двеста 
и десет) календарни дни от сключване на договора.

Изграждането на информационната система трябва да бъде поетапно:
• Първият етап е разработването и въвеждане в експлоатация на подсистема 1 в 

частта за структурата на земеделските стопанства през 2016 година.
• Вторият етап е разработване и въвеждане в експлоатация на подсистеми от 2 до 

9, включително;
• Третият етап е разработване и въвеждане в експлоатация на подсистеми от 10 

до 18, включително, и завършване на дейностите за подсистема 1.

Крайните срокове за приключване на основните фази на проекта са, както
следва:

1-Системен проект - 21 (двадесет и един) календарни дни от сключване на договора 
/срок не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договора/.

2-Разработка, тестове и обучение - включва се внедряване в пилотна експлоатация на 
модула „е-Анкета", провеждане на интегрирани тестове на системата, приемателни тестове 
преди пускане в реална експлоатация:

Подсистема 1 -  структура на земеделските стопанства през 2016 година 77 (седемдесет 
и седем) календарни дни срок от сключване на договора, /но не по-дълъг от 90 (деветдесет)



календарни дни/ от сключване на договора. Окончателно приключване на подсистема 1 - 7 7  
(седемдесет и седем) календарни дни след сключване на договора/срок не по-дълъг от 180 
(сто и осемдесет) календарни дни след сключване на договора.

Подсистеми от 2 до 9 -84 (осемдесет и четири) календарни дни от сключване на 
договора /срок не по-дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни дни от сключване на договора/.

Подсистеми от 10 до 18 и окончателно приключване на подсистема 1 - 8 4  (осемдесет и 
четири) календарни дни от сключване на договора /срок не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от сключване на договора.

Обучение, което ще се проведе до 14 (четиринадесет) календарни дни от приключване 
на разработката и тестовете на подсистема 1 за около 100 експерти и съответно до 14 
(четиринадесет) календарни дни от приключване на разработването и тестването на 
подсистеми от 2 до 9 и на подсистеми от 10 до 18 отделно обучение за 17 експерти от МЗХ. За 
работа с ГИС ще се проведе обучение на 4 експерти от МЗХ.

3. Инсталация и внедряване - включва се разработка на документация и тестове за 
максимално натоварване, back-up, срив и възстановяване - 105 (сто и пет) календарни дни от 
сключване на договора /срок не по-дълъг от 210 (двеста и десет) календарни дни от 
сключване на договора/.

4. Декларирам, че ще осигуря гаранционно поддържане - 3 /три/ години, считано от 
датата на инсталация и внедряване.

5. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника- оригинал;

5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя за поръчката и да е съобразено с критериите 
за възлагане;

5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се 
Образец № 4;

5.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5 :
5.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 6:
5.6 работен план и времеви график за изпълнение на дейностите за периода на 

обществената поръчка /свободен текст/.

Дата: 29.08.2016 ПОДПИС И ПЕЧАТ: .................... .
Евгения Караджова - Иванова 

Управител



Д Е К Л А Р А Ц И Я
У

За конфиденциал ност по чл. 102, ал. 1 от Закона! за обществените поръчки

Долуподписаният/ата/:Евгения Кочева Караджова - Иванова 
(собствено, бащино, фамилно име) 

с ЕГН: 5207284190, притежаващ/а л.к. № 645458155, издадена на 02.10.2014г., 
от МВР София, с постоянен адрес: гр.(с) гр. София, ул. Едисон 50, ет.4, ап.9, в качеството 

си на Управител, на участник „ЕСРИ - България" ООД ЕИК 831747245

в открита процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОГ1) с предмет: 
„Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна 
компкпгьрна система на отдел „Агростатистика", (вкл. лицензни) по проект 
„Структура на земеделските стопанства през 2016 г."

В представените от „ЕСРИ-България" ООД приложения към техническото предложение:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 
и изискванията на възложителя за поръчката;

2. Работен план и времеви график за изпълнение на дейностите за периода на 
обществената поръчка,
има конфиденциален характер по отношение на технически и търговски тайни и същата не 
следва да се разкрива от възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

(длъжност) (наименование на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

Дата: 29.08.2016г. ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)


