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Проект  BG16RFOP002-1.001-0047-С01 Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез реализация на 

комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяна чрез иновативно 

компютърно приложение, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 

от Симонас Кардс ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на ЕС и УО 

 

 

Проект! 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 03/29.06.2017 г. 

 

за откриване на процедура избор чрез публична покана 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и във връзка с 

провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на 

изпълнител, с предмет:  

 

„Доставката и внедряване на Специализиран софтуер-разпределител, необходим 

за внедряването на иновативна услуга – дизайн чрез реализация на комбинация от 

няколко вида персонализация на един и същи продукт -1бр.“ 

 

и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-

0047-C01/18.01.2017 г. “Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез 

реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи 

продукт, предоставяна чрез иновативно компютърно предложение“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020”  

 

РЕШАВАМ: 

 

Да се открие процедура чрез ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгласно чл. 50 от 

ЗУСЕСИФ при следните условия: 

1. Предмет на процедурата:  

„Доставката и внедряване на Специализиран софтуер-разпределител, необходим 

за внедряването на иновативна услуга – дизайн чрез реализация на комбинация от 

няколко вида персонализация на един и същи продукт -1бр.“ 

 

2. Срок за подаване на оферти – от 29.06.2017 г. до 10.07.2017 г. Ще се приемат 

оферти до 24:00 часа на посочената крайна дата. 

3. Дата на отваряне на офертите – 11.07.2017 г., 10:30 ч. 

4. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) 

5. Адрес на отваряне на офертите: гр.София 1000, ул. Слатинска 1   

6. Одобрявам следните документи, във връзка с провеждане на процедурата: 

- Публична покана; 

- Методика за оценка на офертите; 

- Образец на оферта, вкл. съставните й части – техническо и ценово 

предложение; 

-   Техническа спецификация; 

http://www.eufunds.bg/
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O6pareq Ha AeKJIapaIIu{ Ha KaHA}IAara rro rIJI. 12, il.1, T.1 or IIMC
160101.07.2016 r.;
IrlgracxsaHufl KbM o ([eprure ;

flpoexr Ha,{oroBop;

O6pareq I - Cnpanxa 3a crequ(prauen o6opor or CxoAnu 4efruocru
06pareq 2 - Cunctrc Ha I43II6JIIISHIa AgCTaBKI,I cbc cxoAeg upe4uer*na
HacTorrrlaTa [pOIIeAypa, [pe3 [oCJIeAHI{Te 3 rogznu, B 3aBI{cI4MocT OT AaTaTa

Ha KoflTo Karr,u.rgarbr e 6un frpeAeu vrwr e 3arrot{Hilil 4efiuocrra cr (or6poeun)

or xpaftnara lara 3a rIoAaBaHe Ha o$eprl.I rro Hacrorruara [polleAypa

O6pareq 3 - Cnucrr< Ha aHraxupaHl4 c parpa6o:reauero/AocTaBKaTa lt
BHeAprBaHeTO nHUa

Ilpoexm BGt6RFOP002-1.001-0047-C0l Brctp.flBaHe Ha rrrroBarrrBHa ycnym za Euzaim upbs pealu:au:.zs Ha

xolr6ranaurax or Hf,KoJrKo Br.rAa rrepcoHurv3apfr Ha eAI,IH rI crblllu qpoAyKT, rlpeAocraBrHa qpe3 uuoBaruBHo

KoMrrrorbpno npruroxeuug Quuarucupau om OnepamulHa npoepcuvta ,,I4uoeaquu u KoHKypeHmocnoco6uocm",

ct Quuaucupaua om Eeponeilcrcua c'bto3 qpr Eeponetrcxun Qoud sa peauoHaflHo pa3eumue.

Tosu dorcyueum e c'osdadeu c @uuaucoaama nodxpena ua Ol7 ,,l,luoeaquu u KoHKypeHmocnoco6uocm" 2014-

2020, ctQuuaHcupaHa om EC upes E<DPP. Itnnama omeonopHocm sa cadopcrcaHuemo ua dorcyaeumq ce Hocu

om CuaoHqc Rapdc EOOI u npu HuKaKau o1cmonmencmla He Mocrce da ce npueua, qe mo3u dorcyaeum

ompa3n6q oQuquanuomo cmqHoruule ua EC u YO
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