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ДО  
«Диджитал Дженерейшън» ООД 
(Бенефициент- наименование) 

Гр. Варна 9000, ул. «Моис Леви»     

28, етаж 3, офис 6 
(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: 

 “ Избор на изпълнител/изпълнители за доставка на предвидените за закупуване в 

проекта активи: 

Обособена позиция 1: Телевизори – 120 бр. 

Обособена позиция 2: Компютри – 10 бр. 

Обособена позиция 3: Цифров енкодер и модулатор – 10 бр. 

Обособена позиция 4: Софтуер – 1 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:  

 

“ Избор на изпълнител/изпълнители за доставка на предвидените за закупуване в 

проекта активи: 

Обособена позиция 1: Телевизори – 120 бр. 

Обособена позиция 2: Компютри – 10 бр. 

Обособена позиция 3: Цифров енкодер и модулатор – 10 бр. 

Обособена позиция 4: Софтуер – 1 бр.” 
(наименование на предмета на процедурата) 

 

За обособена позиция №........................... 
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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 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

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 

„Диджитал Дженерейшън” ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и 

качеството на стоките: 

 

Обособена позиция 1: Телевизори – 120 

бр.: 

Минимални характеристики: 

- 3D 

- 3D очила   

- Резолюция: 1920x1080 

- Smart функция   

- Динамичен контраст: Mega Contrast 

- Честота: Hz 200Hz 

- Тунер:DVB-T/C 

- Аудио: 20W(10W+10W), Dolby Digital 

Plus, DTS Studio Sound, DTS Premium 

Sound 5.1 

- Безжична мрежа  

- Изводи за свързване: 2 HDMI, 1 USB, 

Component In, Composite In (Common 

Use for Component Y), Headphone, 

Digital Audio Out, RF In, CI Slot, Scart 
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- Енергиен клас: A+ 

- Консумация, W: 45W 

- Размери с поставка, cm: 90.82 x 58.56 x 

28.80 

- Цвят: Черен 

- VESA размер, mm 200 x 200 

- Гаранция 12 месеца 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка (ДА/НЕ): 

- Размер на екрана: мин. 40 инча 

- Време на реакция: 6.5 ms 

- Възможност за отдалечено управление 

посредством отдалечен сървър 

- Възможност за автоматично включване 

и изключване по зададен времеви 

график 

- Възможност за ограничаване на 

максималната сила на звука в 

определени времеви интервали 

- Възможност за копиране на 

настройките от и на USB външна памет. 

- Възможност за заключване на бутоните 

и за изключване на управление с 

дистанционно. 

- Автоматично стартиране на зададен 

канал след отпадане на напрежението. 

- Наличие на монтажна стойка за стена 

 

Обособена позиция 2: Компютри – 10 бр: 

Минимални характеристики: 

- Процесор: 2.1GHz, Max. TDP 15W 

- Чипсет: Integrated into CPU 

- Видеокарта: HD Graphics 5500 

- 1x DisplayPort v1.2 with audio support 

- 1x HDMI v1.4a with audio support 

- Памет: 2xSO-DIMM slot, up to 16G of 

DDR3L-1600(1.35V) 

- Оптично устройство: 2.5inch Type HDD 

or mSATAIII type SSD 

- Аудио: High Definition Audio 

 (5.1) Digital audio via HDMI connector 

 1x Audio out&S/PDIF Combo jack 

 1x Mic in jack 

- Мрежова карта: 1x Gigabit Ethernet 

- Controller (I218LM) 

 1x Rj45 port 

- Интерфейси: 4x USB2.0 (rear),1x 

USB3.0 (right) 
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 1x COM Port (left),1x Card Reader 

(Micro SD) 

 1x DC-in jack (19V) 

- Безжична връзка: Optional 

IEEE802.11 ac/b/g/n+Bluetooth® module 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка (ДА/НЕ): 

- Четириядрен процесор 

- Памет мин. 4GB DDR3 

- Твърд диск: 500 GB 

- Безжична свързаност 

- VESA окачване 

- Поддръжка на Full HD графика 

- USB 3.0 порт 

- S/PDIF порт 

 

Обособена позиция 3: Цифров енкодер и 

модулатор – 10 бр.: 

Минимални характеристики: 

- Кодиране: H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0  

- Интерфейс:  HDMI*1  

- Резолюция: 1080@50i 1080@25p 

1080@59.94/60i 1080@30p 

1080@59.94/60p 1080@30p  

- Съотношение на страните: 16:9, 4:3  

- Битрейт: 1.000~18.000 Mbps  

- Аудио Кодиране: MPEGI layer 2, Sample 

rate 48KHz ,Bit rate 64, 96,128, 192, 256, 

320kbps  

- Видео енкодинг: H.264 MP@L 3.0  

- Интерфейс резолюция на вход/изход: 

480@60p 480@60p 480@60i 480@30p 

576@50p 576@50p 576@50i 576@25p  

- Съотношение на страните: 4:3  

- Битрейт: 1.000~18.000 Mbps  

- Аудио Кодиране: MPEGI layer 2  

- Аналогов интерфейс: Stereo/Mono 

(Unbalanced RCA) 

- Честота на дискретизация: 48KHz  

- Битрейт: 64, 96,128, 192, 256, 320kbps  

- DVB-T Модулатор  

- Стандартен DVB-T: COFDM  

- Честотен спектър: 6M, 7M, 8M  

- Констелация:  QPSK, 16QAM, 

64QAM  

- Честота на кода: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  

- Честотен интервал: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4  

- Трансмисия: 2K, 8K  



 

 

 

 Проект  BG16RFOP002-2.001-1319-C01 „Повишаване на производствения капацитет на “Диджитал 

Дженерейшън” ООД с цел увеличаване на обема от поръчки на вътрешния и външния пазар“, финансиран от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Диджитал Дженерейшън” ООД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз 

и Управляващия орган 

 

5 

5 

- MER  ≥31dB  

- RF честота 142.5~946 MHz, 1KHz step  

- RF изходно ниво -14~ +6dBm, 0.1db step 

System  

- RF микс в ATT 10 dB  

- Управление LCD екран + контролни 

бутони + уеб  

- Език Английски  

- LCN въвеждане да  

- Ъпгрейд USB  

- Захранване DC 12V  

- Размери 183*110*50mm  

- Тегло  < 1kg 

- Гаранция 60 месеца 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка (ДА/НЕ): 

- Запис на входящия стрийм и плейпек на 

TS тайлове (*.ts) през USB порт 

- Възможност за отдалечено управление 

посредством отдалечен сървър 

- Възможност за копиране на 

настройките от и на USB външна памет 

- Автоматично стартиране след отпадане 

на напрежението 

 

Обособена позиция 4: Софтуер – 1 бр.: 

Минимални характеристики: 

- Мениджър на съдържание 

- Лиценз за достъп от потребители 

- Дизайнер 

 

Допълнителни характеристики, 

подлежащи на оценка (ДА/НЕ): 

- Управление на потребителите с права и 

достъп – неограничен брой  

потребители и роли 

- Предефиниране на темплейти, 

управление на предефинирани 

темплейти ; Управление на плейлисти и 

програмни схеми, случайно и „умно“ 

автоматично попълване на плейлисти; 

Интеграция на бази данни, информация 

на данни за времето, xml, новини от 

RSS feed или еквивалент; Динамични 

разпределение на съдържанието в 

зависимост от разположението на 

плеъра; Многопластова визуализация 

на множество елементи на екрана;  
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Динамичен контрол на всеки елемент 

във всяка плейлиста; Поддръжка на 

скролиращ текст на екрана с гладък 

плейбек без прескачания; Поддръжка на 

визуализация на HTTP и HTTPS или 

еквивалент; Възможност за създаване 

на персонализирана визия на екрана; 

Поддръжка и плейбек на PNG, GIF, 

JPG, MPEG, AVI, WMV, MP3, MPEG4 

файлове или еквивалент;  Авто 

скалиране на съдържанието към всяка 

разделителна способност или зона на 

екрана; Анимиране на елементите при 

смяна; Поддръжка на множество 

независими зони;  Рендер в реално 

време по време на плейбек; Поддръжка 

на прозрачност на всички елементи;  

Поддръжка на няколко канала от един 

плеър 

- Планиране и управление на 

разпространение на съдържание по 

отдалечените плеъри с поддръжка на 

FTP/HTTP/HTTPS трансфер или 

еквивалент 

- Поддръжка на интерактивни и 

неинтерактивни дисплеи 

- Поддръжка на интеграция на програмни 

езици мин. Python, VB Script, и Java 

Script или еквивалент; Управление на 

библиотеката на  съдържанието  по 

метадата (потребителски полета, дата и 

час на валидност и др.); Вградени SQL 

бази данни за управление на 

съдържание и плеър или еквивалент 

- Гарантиран плейбек 24/7; Доказване на 

плейбека с логове, скрийншот;  

Възможност за упгрейд; Отдалечен 

ъпгрейд на плеърите; Локален плейбек 

на всеки един плеър; Управление на 

неограничен брой плеъри; Поддръжка 

на различни разделителни способности 

до HD плейбек 1080p; Поддръжка на 

хоризонтални и вертикални екрани 

- Управление на рекламни плейлисти; 

Генериране на справки за определен 

файл, рекламна кампания, период, 

поддържка на POPAI Standard или 

еквивалент  и експорт на данните във 

външни програми и формати 
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Изисквания към гаранционния срок (за 

Обособена позиция 1, 2, 3) и изисквания 

към софтуерната поддръжка (за Обособена 

позиция 4): 

- За обособена позиция 1: 

Предложеният от изпълнителя 

гаранционен срок да бъде минимум 12 

месеца. 

- За обособена позиция 2: 

Предложеният от изпълнителя 

гаранционен срок да бъде минимум 24 

месеца. 

- За обособена позиция 3: 

Предложеният от изпълнителя 

гаранционен срок да бъде минимум 60 

месеца. 

- За обособена позиция 4: 

Предложената от изпълнителя 

софтуерна поддръжка да бъде 

минимум 6 месеца. 

  

Време за реакция при повреда (за 

Обособена позиция 1, 2, 3): 

- За обособена позиция 1: Предложеното 

от изпълнителя време за реакция при 

повреда да е не по-малко от 18 часа 

след заявяване на повреда 

- За обособена позиция 2: Предложеното 

от изпълнителя време за реакция при 

повреда да е не по-малко от 18 часа 

след заявяване на повреда 

- За обособена позиция 3: Предложеното 

от изпълнителя време за реакция при 

повреда да е не по-малко от 18 часа 

след заявяване на повреда 

  

Условия на софтуерна поддръжка (за 

Обособена позиция 4): 

- Предложената от изпълнителя 

софтуерната поддръжка включва 

отстраняване на грешки (ДА/НЕ) 

- Предложената от изпълнителя 

софтуерна поддръжка включва 

обновяване до най-нова версия 

(ДА/НЕ) 

  

Изисквания към документацията,    
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и Управляващия орган 
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съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

___________________________________ 

 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

___________________________________ 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

___________________________________ 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо). 

- За обособена позиция 1: 

Изпълнителят се задължава да 

извърши доставка и монтаж на 

телевизорите на 10 обекта в 

страната. 

- За обособена позиция 3: 

Изпълнителят се задължава да 

извърши доставка и монтаж на 

цифровите енкодери и модулатори на 

10 обекта в страната, както и да 

извърши структурно окабеляване по 

обектите  – 10000 метра коаксиален 

кабел помеднено стоманено жило с 

мин. дебелина - 1.02 мм и външен 

диаметър на кабела: 8 мм, 

съпротивление: макс 75 Ohm 
 

  

Други: _____________________________ 
 

  

 

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/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 

на периодични доставки) 

1     



 

 

 

 Проект  BG16RFOP002-2.001-1319-C01 „Повишаване на производствения капацитет на “Диджитал 

Дженерейшън” ООД с цел увеличаване на обема от поръчки на вътрешния и външния пазар“, финансиран от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Диджитал Дженерейшън” ООД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз 

и Управляващия орган 
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2     

3     

4     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 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 

единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  

цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  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); 

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; 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 


