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ОБРАЗЕЦ № 8 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К А    О Ф Е Р Т А 

 
ДО:  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 
 
ОТ:................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 
 
с адрес: ........................................................................................................................................  
 
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: .................................................... 
 
за участие в открита процедура за определяне на изпълнител с предмет: «Анализ, 
проектиране, разработване и внедряване на Автоматизирана университетска 
информационна система» 
 
Уважаеми Дами и Господа, 
С настоящото представяме нашата техническо предложение за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка. 
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията и изискванията на 
Възложителя в документацията за участие и при фиксираните в нея параметри. 
 
Участникът представя както следва: 
1. Описане на съответствието на предложението на Участника с Описанието на 
поръчката и техническите спецификации, посочени от Възложителя - доколко 
подходът на Участника показва правилно разбиране на целите на поръчката и 
гарантира изпълнението й: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
Описва се възможно най-подробно съответствието  на предложението на участника с 
описанието в техническото задание. Препоръчително е изложението да следва 
последователността и се съдържа ясно установима връзка между предложенията и 
съответните изисквания на Възложителя.  
 
2. Описание на начина на изпълнение на модулите  на управленска информационна 
система в НХА: 

1. Модул „Студенти” 
2. Модул „Преподаватели” 
3 Модул „Партньори” 
4. Модул „Кандидат-студентска кампания” 
5. Модул „Планиране и управление на учебния процес” 
6. Модул „Административни дейности” 
7. Модул „Работа с докторанти” 
8. Модул „Управление на документооборота” 
9. Модул „Управление на проекти” 
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10. Модул „Управление на договори” 
11. Модул „Финансово управление“  

   12. Модул „Управленски анализи”  
   13. Модул „Системно администриране” 
 
Описват се възможно най-подробно модулите, описани в техническото задание за 
изпълнението на поръчката, следвайки и доказвайки стриктно съответствието като 
минимум с всяко едно от изискванията на Възложителя от техническото задание в 
обществената поръчка. Препоръчително е изложението да следва последователността 
и се съдържа ясно установима връзка между предложенията и съответните изисквания 
на Възложителя. 
 
3. Предложение за гаранционен срок на Автоматизирана университетска 
информационна система - ......................................................................................... 
 
4. Предложение за срок за следгаранционно поддържане на Системата: 
С настоящото заявяваме готовност и възможност да осигурим или извършим 
следгаранционна поддръжка на Системата за срок минимум ....(........) , считано от датата 
на изтичане на срока на гаранционното обслужване. 
 
4. Права на интелектуална собственост, вкл. авторски права:  
С настоящото заявяваме готовност и възможност да предоставим на Възложителя правата 
на интелектуална собственост върху следните отделни компоненти на Системата по 
начина, посочен в Проекта на Договор: 
............................. 
............................ и т.н. 
 
 
 
Дата.…………………..     ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


