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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО

"Глобъл Комюникейшън Нет" АД
(Бенефициент-наименование)
жк.Левски Г, бл.47, вх. Б, гр. София - 1836
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ: ------------------------------------(наим енование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет Консултантски услуги в подкрепа на иновацията "Нова ултра НО телевизия по интернет
протокол", обособена позиция „Консултиране и обучение за новата технология и

телевизионните стандарти в България"

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. ___________ ул.____________., № _______�
тел.: _________, факс: ________, е-шаi\: ____________
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:

„Консултиране и обучение за новата технология и телевизионните стандарти в
България"
(наименование на предмета на процедурата)

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 няма да ползваме
пtе ползваме/няма да ползваме
подизпълнители.
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Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата в месеци: ____ от
сключване на договора за услуга, но не по-късно от крайния срок на договора за безвъзмездна
финансова помощ.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ______________________
(посочва с е срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изиск ванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
Предложение на кандидата
,,Глобъл Комюникейшън Нет" Марка/модел/производител/технически
АД
характеристики

Забеле
жка

(наименование на бенеф�щиента)

Изисквания към изпълнението
и качеството на стоките/
услугите/ строителството:
Извършване на консултиране
и обучение за новата технология и
телевизионните стандарти при
използването на ново закупена
система за приемане, обработка и
разпространение на телевизионен
сигнал по IP протокол състояща се
от:
- Преобразувател от
сателитен DVB към IP
Gateway за IP телевизия 3 бр., разположени в
гр.София
- Преобразувател от DVB
към IP Gateway за от
различни източници
(кабел, наземно ефирно и
сателитно) за IP
телевизия - 4 бр.,
разположени в гр.София
- Транскодиращ сървър с
промяна на битрейта в
реално време, с
възможност за кодиране с
HEVC Н265 - 2 бр. ---------------------------------------------"Иl1VИ1.eu(un(is.bfl---------------------------------------

2

Проект „Нова ултра НD телевизия по интернет протокол'' на „[JЮБЪЛ-КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ"АД
доrовор BG \ 6RFOP002-1.001-0285-СО1, (\шнансир�7а1\�ративна�роrрама ,.Иновации и
конкурентоспособност". съфинансирана от Европейския с �з'iц,е��опейс ия' фонд за per
ал о развитие.
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разположени в
гр.Монтана
Стрийминг сървър за
разпространение на
видеосъдържание и
OtTTV - 2 бр.,
разположени в гр.
София"

Изпълнителят трябва да представи
своите предложения и да отговори
на следните изисквания:
1 . Разработване на предварителна
документация, съдържаща
правната рамка за
разпространение на телевизионни
програми и видеосъдържание най
малко за територията на България,
със съдържание:
• Прилагане на стандартите,
нормите и политиките, при
внедряването и пазарната
реализация на новата
услуга
• Специфични възможности
и изисквания към новата
технология, реализирана от
новия комплекс от
програмно-технически
средства.
• Мерки за предпазване от
нарушаване и/или
неефективно прилагане на
изискванията и условията
на предоставяне на
телевизионни услуги.
2. Провеждане на подготовка на
всички лица, участващи като
консултанти и обучители за
уеднаквяване на общите принципи
и компетентност и определяне на
ролята на всеки от тях. Тук
участват представителите на
изпълнителя и предоставените
представители на производителя
на новото оборудване, на
изпълнителя по изпитание и
---------------------------------------------ИJИJИJ.eu(uncls.bf! --------------------------------------
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сертификация и на разработчика
на програмното осигуряване. След
тази подготовка се извършва
актуализация на разработената в
т.1. документация.
3. Организиране и провеждане на
консултациите и обучението на
екипа на възложителя в градовете
София и Монтана.
4. Разработване на финален анализ
на стандартите, правилата и
нормите в телевизионното
излъчване при условията на
характеристиките и изискванията
на новото програмно-техническо
осигуряване и възможността за
тяхното интегриране при
внедряването на новата услуга.

ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИЗИСКВАНЕ:
Разработване на правната рамка за
разпространение на телевизионни
програми и видеосъдържание по
възможност и за териториите на
ЕС, САЩ и Канада, като бъдат
удовлетворени и изискванията на
предходните 4 точки.
Новата услуга „Нова ултра НD
телевизия по интернет протокол"
може да се доставя във всяка
точка на планетата, където има
интернет. Основен пазар в
средносрочен план е този, на
който присъстват български
общности. Това е причината да се
изчисти правоприлагането за
разпространение на ТВ програми
на териториите на Европа, САЩ и
Канада, където предлагането ще
започне веднага след завършване
на проекта.

Проект ..Нова ултра НD телевизия по интернет протокол'" на .. ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ'"АД 1
договор BG \ 6RFOP002- l .OO 1-0285-СО 1, финансиран 0;1;rfеративнаt ГJ'!t9 'Р..ама ,.Иновации и
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Изисквания към гаранционната
и извънгаранционната
поддръжка (ако е приложимо):

Не приложимо
Изисквания към
документацията,
съпровождаща изпълнението на
предмета на процедурата (ако е
приложимо):

Да се представи опис на
документацията по вид и
съдържание, като резултат от
предоставената услуга.
Документацията трябва да е на
хартиен и електронен носител, във
вид и формат, удобен за
използване от екипа по проекта и
като ръководство за инсталация и
поддръжка и начин на използване
на програмно-техническото
обезпечение от гледна точка на
регулационните режими.
Изисквания към правата на
собственост и правата на
ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).

Правата на собственост върху
всички документи и тяхното
съдържание остават за
възложителя.
Изисквания за обучение на
персонала на бенефициента:
Изпълнителят да определи какъв
брой външни експерти, посочени
от възложителя, може да включи
за своя сметка в екипа, който ще
проведе консултациите и
обученията.
Изпълнителят да осигури всички
разходи за участието в екипа за
консултиране и обучение на
персонала на възложителя на
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минимум 4 външни за него
експерта, посочени от
възложителя. Това са експерти на
доставчиците на хардуера и
софтуера за проекта и на
изпълнителя на измерванията и
сертификацията, които ще са част
от екипа, изготвящ
документациите и провеждащ
обученията.
Подпомагащи дейности и
условия от бенефициента (ако е
приложимо).
Представяне на !!ЗИскванията към
възложителя за осигуряване на
условия за провеждането на
консултациите и обучението.

Други:
• Разработване на
методология и подробен
план-график за провеждане
на консултациите и
обучението на екипа на
възложителя.
• Определяне на брой часове,
за провеждане на
обучението на екип на
възложителя от 8 човека.
• Определяне на експерти,
минимум двама - собствен
и/или нает персонал, с
опит/участие в услуги в
областта на
правоприлагането и
разпространението на
телевизионно съдържание,
с доказана компетентност
за една или повече от
териториите на България,
ЕС, САЩ и Канада.
Компетентността се
доказва документално с
предмета на договори за
заетост, работа по проекти,
сертификати и други
свидетелства по преценка
на изпълнителя.
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Изпълнението на поетите ангажименти в предложенията ни като Кандидат в
техническото предложение по-горе ще се удостоверява от двустранно-подписан(и)
между страните протокол(и). Неизпълнението на което и да е наше предложение е
достатъчно основание „Глобъл Комюникейшън Пет" АД да счита договора ни с него за
неизпълнен и възстановяване от наша страна на платените от негова страна средства.

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
I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
И зпълнението на предмета на процедура та ще извършим при следните цени:
№

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

1

Консултиране
и обучение за новата
технология и
телевизионните стандарти в
България

К-во /бр./

1

Единична цена
в лева
(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

Обща цена в лева
без ДДС (не се
попълва при извършване
на период,Р1ни доставки)

За изпълнение предмета на процедурата в съ ответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена 1 на нашата оферта възлиза на:
Словом: _
Цифром··-(-п-ос-·о-чв_а _с_е_1 и_ _ -.-11-и-с,-ю-вт
1стоitностт а_ _ _ - ________________
1 ф ро

б е Щз (( ')

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена
на труда {за случаите, когато процедурата е за избор на юпъл111пел на договор за стро1пелство).
11. НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: _____________
_
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичнатацена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общатацена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

---------------------------------------------www. eu(unds. Ьg--------------------------------------

Проект „Нова ултра НD телевизия по интернет протокол·· на „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪl-1 НЕТ"АД
договор BG 16RFOP002-\ .001-0285-СО1, финансиран от Оперативна п
1'1a ,,,
конкурентоспособност··. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европей .,и.я)li-<>нд-:m

f�

.->''/-'
-! •

Еi

i

:\
' \
\ ·.: "

7

8

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 под11Зпълнители);
6. Документи по т. 1, 2,3 и4за всеки от подизпълнителите в съответствие с
Постановление №] 60 на Министерския съвет от 2016г. (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)

---------------------------------------------www. eu(unds. bg--------------------------------------
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