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„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
РБХАБИЛИТАЦИЯ -  НАЦИОНАЛЕН 
КОМПЛЕКС** ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на офис техника 

/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни 
машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ 
и друга техника в извънгаранционен срок** в съответствие с техническите спецификации

и изискванията на възложителя

Настоящото техническо предложение е подадено от Христо Атанасов Вучков в качеството му 
на управител на „ХЪБИС“ ЕООД ЕШС/Булстат/ЕГН/ Идентификация за чуждестранно лице 
20009S672, със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Свети 
Климент „ № 22, представлявано от Христо Атанасов Вучков  ̂ , ^ е з  пълномощника

Образец

/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет ,Доддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, 
принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апгфати, UPS устройства, 
модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок“:

1. Изпълнението на дейностите по настоящата поръчка ще извършим при спазване на 
настоящото Техническо предложение.

2. Декларщ>аме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. План за организация на работата по осъществяване на счетоводните услуги:

,ДЪВИС*‘ ЕООД ще осигури следната организация на работа при ,Д1оддръжка на офис 
техника /компютри, преносими компютри, хгфдуер и софтуер, принтери, скенери, копирни 
машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и щ>уги/ и 
друга техника в извънпфанционен срок“

1. По Т.1 от техническите изисквания ,ДЪБИС“ ЕООД ще осъществи следната организация на 
работа:

За всеки един обект от поръчката ще бъде назначен отговорен работник, който ще отговщ)я за 
изпълнението на дейностите. Комуникацията с възложителя ще се осъществява ^)ез 
денонощен кол център (call center), който ще приема заявкдте на възложителя и спрямо 
утвърдена система за контрол ще определя нивото на спешност и ще разпределя заявките към 
служител на ,ДЪБИС“ ЕООД. Заявките ще бъдат оценявани сфямо спешността на повредата 
и съответно решавани »фез отделечен достъп или при невъзможност за решение чрез 
физическо посещение на възложителя , с цел решаване на възникналия проблем. ,ДЪБИС“ 
ЕООД ще осигури възможност за физическо посещение ни всеки обект в рамките на 
30(тридесет минути) от възникване на проблем , който не може да бъде отстранен с отделечен 
достъп.
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2. По Т.2 от техническите изисквания ,ДЪБИС“ ЕООД ще осъществи следната организация на 
работа:

Всяка заявка ще бъде приемана от квалифициран служител от нашия кол център(са11 center), 
след определяне естеството на проблема, заявката ще бъде пренасочвана спрямо категорията:
- хардуерен проблем на компютърна техника
- софтуерен проблем на комгпотърна техника
-сервиз компютърна техника
- хардуерен проблем на периферна техника
- софтуерен проблем на периферна техника 
-сервиз периферна техника
- проблем с други системи
- общи проблеми с работа на компоненти

След определяне на категорията, заявката ще се преносочва към служител, който ще се опита 
да отстрани проблема с отделечен достъп. При невъзможност заявката се пренасочва към 
служителя, който отговаря за физическото посещение на съответния обект и трябва да посети 
на място обекта на възложителя за отстраняване на проблема в рамките на един час. За всеки 
обект има отделен служител за физическо посещение, който е запознат със спецификите на 
обекта и на п^хюнала работещ с техниката подлежаща на текущата поръчка. Физическо 
посещение се извършва в рамките на един час от приемане на заявката.

На всеки компонент от поръчката ще бъде изготвен технически паспорт , който ще се 
актушшзира през целия период на поръчката. Техническият паспорт на всеки компонент ще 
включва:
- Марка и модел
- Техническа спецификация на устройството
- Последно извършена профилактика и диагностика
- Сервизна истсфия за подменени части
- Предписания за използване

Служител ще актуализира информацията за всяко устройство на база минимум две посещения 
на съответния обект седмично. С приемо-предавателен протокол ще описва извършените 
дейности и предписания за дейности, които трябва да бъдат извършени.

Образец

3. Допълнителни дейности за изпълнение на поръчката , които „ХЪБИС“ ЕООД ще 
осъществи:
С цел подобряване на услугите и качественото изпълнение на поръчката ,ДЪБИС“ ЕООД ще 
въведе строг контрол по приемане на заявка за възникнали проблеми с устройства, който са 
част от текущата поръчка:
- Всяка заявка от възложителя ще приемана от спещЕалист в денонощен кол център(са11 carter) 
на ,ДЪБИС“ ЕООД . След приемане на заявката тя се обработва по предвгфително изработен 
наръчник за определяне на спешността и степента на трудност на възникналия проблем. След 
категоризиране на заявката на наш служител , извършва необходимите действия за 
разрешаване на възникналия проблем с отдалечен достъп или при невъзможност н ат  еетт 
физически посещава обекта в рамките на един час.
Организацията , която „ХЪБИС“ ЕООД ще осигури за всяко устройство , което е предмет на 
поръчката е :
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Образец

Компютри и преносими компютри :

- Първоначален анализ на текущото състояние на всяко устройство 
> Създаване на технически паспорт на всяко устройство
- Две посещения на седмично на всеки обект
- Профилактика и диагностика на всеки компютър един път седмично
- Актуализиране на антивирусната програма
- Архивиране и възстановяване на информация. Използваме специализиран софтуер за архив, 
като разполагаме с оборудване в сертифицирани центрове за съхранение на данни.
- Актуализиране на операционната система и всички защити
- Актуализиране на драйвери на периферни устройства
- Поддръжка на програмни продукти ,които се използват на компютъра
- Актуализация Java, Skype, Teamviewer и всички програмни продукти ,които се използват на 
компютъра
- Физическо почистване на компютъра
- Създаване на бек-ъп копия на съдържанието на компютъра

Мултифункционални устройства, принтери и копирни мапшни :

- Първоначален анализ на текущото състояние на всяко устройство
- Създавше на технически паспорт на всяко устройство
- Две по<жщения на седмично на всеки обект
- Профвишстика и диагностика на всеки устройство един път седмично 
• Актуализиране на драйвери
- Провфка за изправност на основни функционалности
- Диагностика на барабани

Рутери и суичове:

- Първоначален анализ на текущото състояние на всяко устройство
- Създаване на технически паспорт на всяко устройство
- Две посещения на седмично на всеки обект
- Профилактика и диагностика на всяко устройство един път седмично
- Актуализиране на драйвери
- HpoBqpKa за изправност на основни фунционалности

Организацията, която,ДЪБИС“ Ю ОД ще осигури за сервизна обезпеченост на устройство , 
което е пред мет на поръчката е :
,ДЬБИС* ЕООД извършва ремонт на неизправни устройства по местонахождението на 
техниката при Възложителя или в своята сервизна база, след получено от Възложителя 
съгла(ще.
,ДЪБИС‘ ЕООД ще предостави следните услуги;
- Приема заявка за възникнал проблем/повреда, свързана с компютърните конфигурации.
- Извършва преглед на повредените устройства и диагностициране на проблема.
- Отстранява техническите неизправности като подменя съответната резервна част, за което е 
длъжен да посочи писмено (в констативен протокол) установената повреда и необходимите за 
ремонта нови и неупотребявани резервни части с гаранция за качество.
- В случай на нужда от закупуване на резервните части за техниката на Възложителя, в 
ксжстативния протокол относно повредата. Изпълнителят следва да обоснове тех" ическата



невъзможност на ремонта без тези части, срока и цените, на които може да ги осигури или да 
представи предложение за изваждане от експлоатация на съответното устройство.

Влагането на резервни части става след одобрение от страна на Възложителя и със 
^дължително представяне на писмена г^анция за качество.
,ХЪБИС‘ ЕООД предоставя на Възложителя за използване функционален еквивалент на 

теработещите устройства за времето на ремонта, в случай, че не е в състояние да отстрани 
^ ̂ вредата в установения срок.
- Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на 
става съгласно официалния ценоразхгас на сервиза на „ХЪБИС” ЕООД н се доказва с фактури 
и подробни количествено-стойностни сметки.
- Предложените от ,ДЪБИС“ ЕООД резервни части, одобрени от „СБР-НК“ ЕАД, са за сметка 
на Изпълнителя и са включени в месечната абонаментна такса, предложена от Р1зпълнитвля по 
настоящата процедура.,
- ,ДЪБИС“ ЕООД предава с приемо-предавателен протокол заменените при ремонта 
повредени части и елементи на Възложителя, като те стават собственост на Възложителя. 
Новите вложени при ремонта или замяната части и елементи при влагането им също стават 
собственост на Възложителя.
- ,ДЪБИС“ ЕООД ще осигури транспорт за вземане на с^)визната техника и транспорт за 
нейното връщане в обекта на възложителя след извършени сервизни дейности
- „ХЪБИС“ ЕООД ще осшури оборотно устройство при извършване на сервиз на всяко едно 
устройство предмет на поръчката.
- ,»ХЪБИС‘* ЕООД ще извърши сервизна дейност на всяко едно устройство при възникване на 
повреда в рамките на 24 часа . В случай , че повредата не може да бъде отстранена, ще 
подменим устройството или частта с нова. Реакцията за извърщване на сервизна дейност след 
подаване на сигнал от възложителя ще бъде в рамките на един час.
- Доставка на техника и консумативи на място

Действия , които ,ДЪБИС*‘ ЕООД ще осигури за вътрещен контрол и организация на 
ртботата:
- Елщстронно управление на заявките и отчитане на израззюдваното време. Всяко Ваше 
oбaжд^нie или пуснат email се каталогизират в нашата инф<фмационна система, което ни 
позволява да бъдем по-ефективни в анализа и контрола на вашите заявки.
- Отговорвик за всеки обект, който ще следи времето за реакция на нашите служители при 
получаване на заяюса и времето за обработка и решаване на възникналия проблем
- Електронно управление на заявките за сервиз и сервизното обслужване. Система 
автоматично алгфмира отговорник сервиз , ако сервизното време надвишава един ден и 
устройството или частта не е ремонтирана или заменена.

Електронна сершзва книжка на всяко устройство предмет на поръчката, където 
възложителят може да провери какви са извършените дейности по всяко устхюйство/част 
подлежала на сервиз.

„ХЪБИС“ ЕООД ще извърши следните дейности,: извън посочените в изискванията на 
възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността им при изпълнението на 
поръчката и тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на 
поръчката.

Обрсвец

- Създаване на кол център за приемане на обаждания от възложителя при възникване на 
неизправности или лфоблем на техника подлежаща на текущата поръчка. Кол центърът ще



работи денонощно, като отделечена помощ ще може да бъде извършена по всяко време на 
денонощието.
- Създаване на електронна сервизна книжка на техниката подлежаща на поръчката, чрез която 
възложителят ще може да проследява движение и времетраенето на сервизното обслужване

Създаване на електронен технически паспорт на цялата техника подлежаща на текущата 
поръчка. Досие на извършени профилактики, диагаостики и предписания за всяко устройство. 
Документация за работа с всяко устройство.
- Предоставяне на достъп до електронна система за подаване на заявка за извършване на 
сервизна дейност. Възложителят ще подава сигнал за обект и техника, която трябва да бъде 
сервизирана.
- Предоставяне на достъп до електронна система за контрол на наличната техника във всеки 
обект на възложителя

Образец

(участникът може да добавя редове и приложения)

ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1.
2. ________________________________________________________________
3. ______________

(участягжьт посочва други документи, които прилага към пуническото предложение, в
случай че са налице такива) i

Дата: 24.04.2019 г. ИМЕ И ФАМИЛИЯ: Христо Вучков 

Подпис^:_______ '

^ ъгласр»г> Оуу 1

 ̂Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.


