
Образец 3 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по 

вписванията” 

от 

точно наименование на участника 

адрес на управление, ЕИК 

 

трите имена на физическото лице, което представлява участника, в качеството на ………… 

 
 
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения 

предмет и след като се запознах с документацията за участие, предлагам да изпълня поръчката както 

следва: 

I. Услугата ще предоставям съгласно изброените спецификации:  

1. Ще предоставим на Агенция по  вписванията напълно функционираща мрежа 

за осъществяване на свързаността, между всички точки съгласно Списък 1.  

2. Ще предоставим на Агенция по  вписванията възможност за резервираност на 

предоставени услуги през алтернативна технология и/или трасе в случай на отпадане на 

свързаността по точка 1.    

3. Ние …….. отговаряме за първоначалното изграждане на комуникационната 

мрежа  внедряването и пускането й в действие, пълната поддръжка на свързаността, като се 

задължаваме да отстраняваме възникнали проблеми според предложените от нас 

гарантирани параметри на обслужването.  

 

II. Гарантирани параметри на обслужване на мрежата и услугите:   

1. Ние от …. ще предоставяме технологична възможност за денонощна 

техническа поддръжка, осигуряващ непрекъснато обслужване в режим 24 часа в 

денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.  

2. Ние от …. притежаваме висока надеждност и сигурност в опорната част на 

мрежата и при осигуряване на част на мрежата. Поддържаната наличност на услугата е 

(uptime) >= 99.5%, което е част от SLA (ниво на обслужване).  

3. По отношение на изпълнението на поръчката, Възложителят ще 

кореспондира единствено и само с една точка за контакт по въпроси, касаещи 

административни, технически и финансови въпроси.  

4. Ще осигурим време закъснение на трафика от точката на Възложителя до 

точката на присъствие на ……… не повечe от 100 ms;  

5. Като част от предложението ни предоставяме и ще осигурим спазване н а 

споразумение за качеството на предоставяните услуги (SLA) със следните минимални 

параметри:  

▪ Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на 

заявка  за проблем;  

Времето за реакция ще се отчита от момента на подаване до момента на  потвърждаване 

регистрирането на повредата;  

▪ Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване 

на  услугата при отпадане - до 8 часа.  

Времето за отстраняване на технически проблем в мрежата се отчита от момента на 

потвърждаване на приемането му (т.е. след изтичане на Времето за реакция) до момента на 

възстановяване на нормалната работоспособност на комуникационната свързаност.  



6. Ще предоставим възможност за мониторинг в реално време на параметрите 

чрез осигуряване на достъп до WEB интерфейс, който да осигурява наблюдение на реалния 

преносен трафик, както и наблюдение на натовареността на всички  портове в графичен 

вид, както следва: ……………………………………………………….  

7. Ще осигурим възможност за откриване на нови точки при възникнала 

необходимост 

8. Ще осигурим възможност за  преместване на точка в рамките на населеното 

място при възникнала необходимост. 

 

III. Технически изисквания за осъществяване на комуникационната свързаност предлагани 

от нас са: …………………………………………….. 

 

IV. Техническите характеристики, на които отговаря предлаганата от нас  услуга и 

интерфейси са: ………………………………………… 

 

V. Допълнителните изисквания, на които отговаря предложението ни са: …………………. 

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

 

VI. Предлагаме следната техническа концепция за изпълнение: ……………………………... 

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

 

VII. Предлагаме управление на риска, както следва: ……………………...………………. 

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

 

VІІІ. Приемам условията в проекта на договор, неразделна част от документацията за 

участие. 

 

ІХ. Заявявам, че подадената от нас оферта е валидна за периода от 

............................(посочват се броя на месеците и/или последната дата на валидност, 

съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 6 (шест) месеца включително от 

крайния срок за получаване на офертите и ние ще сме обвързани с нея. 

Х. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
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