ОБРАЗЕЦ № 3
ДО
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ
ГР. СОФИЯ 1606,
БУЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” № 3

Наименование на
участника:
Правно-организационна
форма на участника:

(търговското дружество или обединения или друга правна
форма)

Седалище по
регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за
кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
Наименование
на поръчката:

„Доставка на софтуерни продукти за нуждите на Военномедицинска
академия”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка, по реда на глава ''Осем а'' от Закона за обществените поръчки, с предмет: „ДОСТАВКА НА
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СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ” и в
съответствие с представеното от нас техническо предложение и поетите ангажименти за
изпълнение на предмета й,
ПРЕДЛАГАМЕ:
1. За изпълнение предмета на поръчката, общата цена* на нашето предложение възлиза на:
__________________________________ лева

без ДДС

Словом: _______________________________________________________,
посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

представляваща крайна цена за софтуерните продукти, включени в доставката при
предаването им на Възложителя.
*Общата цена е сбор от общата стойност на Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3

Обща стойност
в лева без ДДС

брой

№
по
ред

Единична цена
в лева без ДДС

Таблица 1

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEM DVD 2CPU/2VM
1
1
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEM 1 Clt User CAL
25
2
Прогнозна стойност в лева без ДДС: 2666.60 лв.
Обща стойност на Таблица 1 в лева без ДДС:

1

Office Pro 2013 SNGL OLP NL English или еквивалент.

Обща стойност
в лева без ДДС

брой

№
по
ред

Единична цена
в лева без ДДС

Таблица 2

10

Office Standard 2013 SNGL OLP NL English или еквивалент.
45
2
Прогнозна стойност в лева без ДДС: 42000.00 лв.
Обща стойност на Таблица 2 в лева без ДДС:
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1

Операционна система Windows 8.1 Pro SNGL OLP NL или аналогичен.

Обща
стойност в
лева без ДДС

брой

№
по
ред

Единична цена
в лева без ДДС

Таблица 3

25

Програмен продукт съвместим с операционна система MS Windows,
2
способност за създаване на файлове с формат PDF от различни източници,
редактиране и конвертиране на файлове от PDF към MS Office, добавяне на
аудио и видео към PDF файлове, създаване на защитени PDF файлове,
разпознаване на текст в сканиран документ, конвертиране на сканирани
документи в редактируеми PDF файлове - Acrobat Professional или
еквивалентен.
Програмен продукт за графична обработка на векторни изображения,
2
3
поддръжка на файлове от тип .cdr, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .eps, .pdf, .svg,
конвертиране на изображения в различни файлови формати, генериране на
QR кодове, възможност за работа с повече от един монитор - CorelDRAW
Graphics Suite X7 или еквивалент.
Прогнозна стойност в лева без ДДС: 13666.60 лв.
Обща стойност на Таблица 3 в лева без ДДС:
2

2. В горепосочената, предложена от нас обща стойност на поръчката се включват всички наши
разходи, включително по транспорт и доставка на софтуерните продукти, данъци, мита, такси и
всякакви други разходи свързани с изпълнение на поръчката.
Горепосочената, предложена от нас обща стойност на поръчката не подлежи на промяна за
целия срок на действие на договора.
Всички цените в „Предлагана цена“ и в приложението към нея са в лева, без ДДС, закръглени до
втория знак след десетичната запетая.
При аритметични грешки в изчисленията на предложените общи цени на софтуерните продукти
и техните лицензии и/или на предложената обща стойност на поръчката даваме съгласие да бъдат
преизчислени общите цени на софтуерните лицензии и/или общата стойност на поръчката в
съответствие с предложените от нас единичните цени на артикулите, като договорът се сключи на
преизчислената обща стойност на поръчката.
3. Валидността на нашето предложение е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за
подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
4. При определянето ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от настоящата
„Предлагана цена“ и приложението към нея до изтичане на срока на договора.
Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия

________/ _________ / ______
__________________________

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________
__________________________
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