
Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До
Председателя на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси" 
гр. София, ул. „Московска" № 3

от "ИТА Инженеринг" ООД
(наименование на участника)

представлявано от Пламен Василев Стаменов
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на Управител
(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми господин Председател,

След като се запознахме с условията за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на локална 
автоматизирана система за оповестяване в Петролна база Сливен, към ТД ДР гр. Стара 
Загора",

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНОТО:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя и при спазване на режима за достъп до 
стратегически обекти, съгласно чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
Държавна агенция „Национална сигурност".

2. Срокът за проектиране, доставка, монтаж и пускане на Системата в действие е 
до 5 месеца, след подписване на договора, но не по-дълъг от 6 (шест) месеца от 
сключването



3. Гаранционният срок за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката е 2 
години, не по-малко от 24 месеца. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички 
появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни 
дейности.

4. Системата ще се проектира така, че да е с ниски разходи за експлоатация, 
последваща поддръжка и обслужване, при запазване на качеството й на работа. Задължаваме 
се да осигурим надеждност, гъвкавост и отвореност за нормално функциониране на 
системата в рамките на минимум 10 (десет) години.

5. Задължаваме се да осигурим всичко необходимо за оптималното функциониране на 
системата - компоненти, материали, части, консумативи, оборудване, софтуер и други - в 
комплект, проектиране, монтаж, измерване, настройка и друго необходимо.

6. Служители на Възложителя ще бъдат обучени от Изпълнителя за работа със 
системата, което ще бъде удостоверно със съответния документ.

7. Ще бъде предоставена пълна документация по администриране, работа и поддръжка 
на системата на български език.

8. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването 
на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

9. За нормалното функциониране на системата ще огигуряваме надежден сервиз и 
поддръжка -  дистанционна и на място при Възложителя.

гр. София

/ подпис/


