
                              

Образец на публична покана по чл. 51 от
 от ЗУСЕСИФ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: Симонас Кардс ЕООД  

Адрес: ул. Слатинска № 1 

Град: София Пощенски
код: 1574

Държава: България

За контакти:
Лице за контакт: Симона Сребранова

Телефон: 02 424 1325; 0888522025

Електронна  поща:
simona@simonacards.bg

Факс: 02 424 13 26

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.simonacards.bg

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

 търговско дружество 
  юридическо лице с нестопанска цел
 друго ( моля, уточнете):

 обществени услуги
 околна среда
 икономическа и финансова дейност
 здравеопазване
 настаняване/жилищно  строителство  и

места за отдих и култура
 социална закрила
 отдих, култура и религия
 образование
 търговска дейност

 друго (моля, уточнете): 
26.80 Производство  на  магнитни  и
оптични носители, незаписани

РАЗДЕЛ  ІІ.:  ОБЕКТ  И  ПРЕДМЕТ  НА  ПРОЦЕДУРАТА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ІІ.1) Описание
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ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на  вашата процедура)
(а) Строителство                       (б)Доставки                   (в) Услуги                  

 Изграждане 

Проектиране и  изпълнение

 Рехабилитация,  
реконструкция

 Строително-монтажни работи

 Покупка

 Лизинг

 Покупка на изплащане

 Наем  за  машини  и
оборудване

 Комбинация от 
изброените

 Други (моля, пояснете)
……………..............................
......................................

Категория услуга:№ 


Място  на  изпълнение  на
строителството:
___________________
___________________

код NUTS:         

Място  на  изпълнение  на
доставка:
гр. Плевен 

код NUTS: BG314

Място  на  изпълнение
на услугата:
____________________
____________________

код NUTS:       


    ІІ.1.2) Описание на предмета 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.“

Минимални технически и функционални характеристики:

1. Управление чрез локално и сървърно приложение;

2. Уеб базиран експорт и импорт на данни;

3. Софтуер за персонализация, който осигурява връзката с:

• моторизирано картово устройство за четене и запис на данни върху магнитна лента
и RFID/NFC чип или еквивалент
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• моторизирано картово устройство за четене и запис на данни върху магнитна лента
и  RFID/NFC чип или еквивалент с възможност за външна хардуерна защита
• устройство за подаване на карти с опция за включено RFID/NFC устройство или
еквивалент за четене и запис
• устройство за четене и запис на данни RFID/NFC чип или еквивалент, поддържащо
няколко  стандартни  RFID/NFC  интерфейса  или  еквивалент,  включващи  Mifare
DESFIRE стандарт или еквивалент.
•  устройство  за  четене  и  запис  на  данни,  поддържащо  HID  RFID  обхват  или
еквивалент;
• принтер двустранен, печатащ директно върху картата принтер, с възможност за
персонализация на магнитна лента и RFID чип или еквивалент.
• принтер двустранен, печатащ с резолюция минимум 600 dpi 
• принтер за поставяне на допълнителен ламинат 
• интелигентна камера за инспекция
• RFID/NFC комуникационен модул или еквивалент. 
•  принтер  на  обекти  за  визуална  идентификация  на  обекти  с  имплантирани
RFID/NFC чипове или еквивалент 
• гравираща машина.

4. Отворена система, която позволява пренос на данни за персонализация до други
устройства, различни от изброените.

Допълнителни  технически  и  функционални  характеристики,  предмет  на  оценка
съгласно методика за оценка:

Предоставяне  на  демонстрационна  версия  (демо)  на  Специализиран  софтуер-
разпределител,  необходим  за  внедряването  на  иновативна  услуга  –  дизайн  чрез
реализация  на  комбинация  от  няколко  вида  персонализация  на  един  и  същи  продукт,
разработена на английски език и съдържаща един или повече от следните модули:

1. Наличие на Модул Вход (Login)
2. Наличие на Модул Регистрация (Sign Up)

3. Наличие на Модул Контактна форма с цел потенциални потребители да задават 
въпроси към производителя. Контактната форма е задължително да може да се използва и
от не регистрирани потребители/посетители на електронния линк.

4. Наличие на Модул с възможност за избор на оформление по образец/template (поне 
2 бр. образеца), качване (Upload files) и визуализация на следните данни:

 Пореден номер на картата (Badge number) 

 Тип (Badge type) 

 Име (First name)
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 Фамилия (Last name)

 Снимка (Photo)  

 Magnetic Stripe Data (Данни за запис върху магнитна лента)

5. Наличие на Модул с възможност за качване (Upload files) на файл с формат  CSV,
съдържащ полета (данни) с посочената информация в избрания от него образец/ template,
както и визуализация на данните върху образеца/ template 
6. Наличие на Модул с възможност за визуализация на качения от крайния потребител
CSV файл формат и възможност за прилагане на филтри (търсене по различните полета в
файла) с цел избор на данни при заявка.
7. Наличие  на  Модул  с  възможност  за  изпращане  на  данните  за  персонализация
(поръчка) на адрес: s  imona@simonacards.bg
8. Наличие на  Модул с възможност за  сваляне (download)  на  данните изпратени за
персонализация (поръчка)

Предоставяне на демонстрационна версия (демо), разработена на английски език, следва да
бъде доказвана чрез снимки на екрана (screenshots), както и чрез посочен електронен линк
към демонстрационна версия, с цел верифицирането на наличието/липсата, на всеки един
от предлаганите от кандидата модули. Достъпът до демо версията следва да е активен за
срок от поне 30 дни след изтичането на срока за събиране на оферти. Предоставянето на
демо и снимки на екран (screenshots) е предмет на оценка и няма задължителен характер.
Оферта на участник, която не е съпроводена със снимки на екран (screenshots), в която не
е  посочен  линк  към  демонстрационна  версия  („демо  версия“),  или  в  която  е  посочен
неактивен/неработещ електронен линк, не може да бъде отхвърлена на това основание.

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): 
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи
(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички обособени
позиции, когато е приложимо)
ІІ.1.4) Обособени позиции:   да   не  

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно):

само за една обособена позиция


за една или повече 
обособени позиции


за всички обособени 
позиции


ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
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Общо  количество  или  обем  (включително  всички  обособени  позиции,  когато  е
приложимо)
„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.“

Специализиран  софтуер-разпределител,  необходим  за  внедряването  на  иновативна
услуга – дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на
един и същи продукт – 1 бр.  – 606 307.30  лв. без ДДС или  310 000.00  евро без ДДС по
курс 1 EUR=1.95583 лв.;

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри):  606 307.30 лв. без ДДС или 310 000.00 евро без ДДС по курс 1 EUR=1.95583
лв.;
или от ____________________ до _________________
ІІ.3)  Срок на договора

Срок за изпълнение в месеци:

До 11 (единадесет) месеца (от сключването на договора за внедряване), но в рамките на
договора за БФП) или дни:  (от сключване на договора)

РАЗДЕЛ ІІІ:  ЮРИДИЧЕСКА,  ИКОНОМИЧЕСКА,  ФИНАНСОВА И  ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):

Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора. Тя може да
бъде представена като банкова гаранция, издадена в полза на "Симонас Кардс" ЕООД или
парична гаранция, внесена по сметката на "Симонас Кардс" ЕООД. Необходимо е да се
предостави най-късно в деня на подписване на договора. Гаранцията за добро изпълнение
се освобождава след внедряване на софтуера. Банковата гаранция за изпълнение трябва да
бъде със срок на валидност 15 (петнадесет) работни дни след внедряване на софтуера.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за добро изпълнение
се уреждат в договора за изпълнение. 
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ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат

Публичната покана се финансира по проект: „Внедряване на иновативна услуга за дизайн
чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт,
предоставяна  чрез  иновативно  компютърно  приложение,  договор  BG16RFOP002-1.001-
0047-C01,  по  процедура  „Подкрепа  за  внедряване  на  иновации  в  предприятията“  чрез
Европейски  фонд  за  регионално  развитие  по  Оперативна  програма  „Иновации  и
конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Начин на плащане:
Плащането ще се извърши както следва:

- 100 % окончателно плащане от стойността на договора, в срок до 30 дни,  след доставка
и внедряване на Специализирания софтуер-разпределител, необходим за внедряването
на  иновативна  услуга  –  дизайн  чрез  реализация  на  комбинация  от  няколко  вида
персонализация  на  един  и  същи  продукт, удостоверено  с  подписване  на  приемо-
предавателен протокол и представена фактура.

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на
изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на процедурата, които
могат  да  бъдат  изменяни  в  договора:)  или  (Възможни  промени  в  условията  за
изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора: )  (когато е приложимо)

Промени в договорите за изпълнение ще бъдат извършвани при спазване на условията на
чл. 10, ал.3 от ПМС 160/01.07.2016 г.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да     не 
Ако да, опишете ги:

Изисквания към валутата, в която се оферира цената:
Изисква се офертата да бъде в български лева (BGN). Няма да бъде отстраняван кандидат
който  в  офертата  е  оферирал цена  в  евро  (EUR),  като  неговата  оферта  ще  бъде
преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева. В случай че кандидат оферира
цена във валута различна от лева или евро, той ще бъде отстранен.

Изисквания към   гаранционна поддръжка  :
Кандидатът  трябва да  е  в  състояние  да  предостави  минимум 36  месеца  гаранционна
поддръжка  на доставения софтуер. Минималният срок за гаранционна поддръжка е  36
месеца. Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложена
гаранционна поддръжка или в която предложения срок за гаранционна поддръжка е по-
малък от  36 месеца, ще бъде отстранен. Срокът за гаранционна поддръжка следва да се
предлага в месеци като цяло число. 
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Изисквания към обучението: 
Кандидатите  трябва  да  осигурят  за  своя  сметка  обучение  на  персонала  на  „Симонас
Кардс“  ЕООД за  работа  със  Специализиран  софтуер-разпределител,  необходим  за
внедряването  на  иновативна  услуга  –  дизайн  чрез  реализация  на  комбинация  от
няколко вида персонализация на един и същи продукт.
Разходите по обучението на персонала не трябва да са включени в цената на софтуера и
обучението трябва да е безплатно за „Симонас Кардс“ ЕООД.

ІІІ.2) Условия за участие 

ІІІ.2.1) Правен статус

Изискуеми документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.
3. Други документи (ако е приложимо).

ІІІ.2.2)  Икономически  и  финансови  възможности  (по  чл.  3,  ал.  11  от  ПМС №
160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация

1.1  Отчет за  приходите и разходите или
еквивалентен  документ  за  последните  3
(три)  приключени  финансови  години
(2014 г., 2015 г., и 2016 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си.
1.2 Справка за специфичен оборот от 
Сходни  дейности*  (по  образец  1 на
възложителя  приложен  към  тръжната
документация) 
*Сходна дейност (Разработване/Доставка и
внедряване  на  уеб  базирани
системи/приложения)

Минимални  изисквания  (когато  е
приложимо):
1. Специфичен оборот – Кандидатът трябва
да  има  специфичен  оборот  от  сходни
дейности* не по-малко от 700 000 лв. (седем
стотин хиляди лева) сумарно за предходните
3  приключени  финансови  години,  в
зависимост от датата, на която е учреден или
е започнал дейността си.

*Сходна дейност  (Разработване/Доставка и
внедряване  на  уеб  базирани
системи/приложения)
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ІІІ.2.3)  Технически възможности и/или квалификация (по чл.  3,  ал.  13 от ПМС №
160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация

1. Списък  на  изпълнени  доставки
със  сходен  предмет*  на  настоящата
процедура, през  последните 3 години,  в
зависимост от датата на която кандидатът е
бил учреден или е  започнал  дейността  си
(отброени) от крайната дата за подаване на
оферти  по  настоящата  процедура  (по
образец  2 на  възложителя,  приложен  към
тръжната документация)

*Сходен предмет (Разработване/Доставка и
внедряване  на  уеб  базирани
системи/приложения)

2.  Списък  на  ангажирани  с
разработването/доставката  и
внедряването  лица,  (по  образец  3 на
възложителя  приложен  към  тръжната
документация), придружен с:
2.1. Документ, доказващ участието на
Технически консултанти /Информатик,  в
поне два проекта за разработване/доставка 
и внедряване на уеб базирани 
системи/приложения;
2.2. Копие на дипломи или еквивалентен 
документ, удостоверяващ изпълнението към
изискванията на технически лица, които ще 
бъдат ангажирани от страна на кандидата с 
изпълнението.

Минимални  изисквания  (когато  е
приложимо):
1. Кандидатът  трябва  да  е  изпълнил
общо за последните 3 години (в зависимост
от датата на която е учреден или е започнал
дейността си (отброени) от крайната дата за
подаване  на  оферти  по  настоящата
процедура) не по-малко от 2 бр. доставки с
предмет  сходен*  с  този  на  настоящата
процедура. 

*Сходен предмет  (Разработване/Доставка и
внедряване  на  уеб  базирани
системи/приложения)

2. Кандидатът следва да разполага със
следните 2 (две) лица собствен или нает 
специализиран персонал, всяко от които, 
отговарящ на следните условия:

2.1.  Технически  консултанти/
Информатик, със специфичен опит: поне 2
проекта  за  разработване/доставка  и
внедряване  на  уеб  базирани
системи/приложения;
2.2.  Технически  консултанти/
Информатик  с образование: магистър или
еквивалент,  в  областта  на  компютърни
системи и технологии или информатика

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:
(моля, отбележете приложимото)
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най-ниска цена                                                             

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за
целия жизнен цикъл                                                   

оптимално съотношение качество – цена              
 показатели, посочени в Методиката за оценка

Показатели

1. Предложена цена
2. Техническо предложение

Тежест

30%
70%

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1)  Номер  на  договора  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ
BG16RFOP002-1.001-0047-С01

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти 

Дата: 10/07/2017 г. (дд/мм/гггг)                  

Ще се приемат оферти до 24:00 часа на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:

1 http://www.eufunds.bg  -  интернет  адрес  на  Единния  информационен  портал  на  Структурните
фондове на ЕС 

2. simonacards.bg - (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите 

До / /   (дд/мм/гггг)
или 
в месеци:   или дни: 120 дни (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
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Дата: 11/07/2017 г. (дд/мм/гггг) 
Час: 10:30 ч.
Място (когато е приложимо): гр. София, ул. Слатинска 1  

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК   НА   ДОКУМЕНТИТЕ,  КОИТО СЛЕДВА  ДА   СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата
публична  покана  (Важно:  документите,  посочени  в  тази  точка  трябва  да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):

1. Декларация с посочване на ЕИК или копие от документ за регистрация. 

1.1. актуална  извадка  от  интернет  страницата  на  Агенцията  по  вписванията  -
заверена от кандидата с подпис и печат „Вярно с оригинала”

ИЛИ

1.2. валидно  удостоверение  за  актуално  състояние,  издадено  не  по-рано  от  6
месеца от датата на отваряне на офертите – оригинал или заверено копие; 

В случай че,  в управителните и контролни органи на участника има юридически лица,  в
офертата  си  участникът  прилага  за  всяко  юридическо  лице  документа  по  т.  1.1.  ИЛИ
документа по т. 1.2.

За обединения, които не са юридически лица:
Договор за учредяване на гражданско дружество (оригинал или заверено копие), в
който задължително се посочва представляващия/те;

И
Удостоверение от регистър Булстат (ако същото вече е регистрирано)

ИЛИ
Само Договор  за  учредяване  на  гражданско  дружество  (оригинал  или  заверено
копие), в който задължително се посочва представляващия/те;

*Забележка: В  случай,  че  не  персонифицираното  обединение  не  е  вписано  в  регистър
Булстат и същото това обединение бъде избрано за изпълнител,  то следва да се впише в
Регистър  БУЛСТАТ,  т.е.  да  се  представи  удостоверение  за  регистрация  по  ЕИК  при
подписване на договор за изпълнение.

За физически лица - копие от документа за самоличност. 
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За  чуждестранните  лица -  съответен  еквивалентен  документ,  издаден  от  съдебен  или
административен орган в държавата, в която е установен, придружени с превод на български
език.

2. Декларация по чл. 12,  ал. 1, т. 1 от ПМС №  160/01.07.2016 г. – при подаване на
оферти;

3. Други документи (ако е приложимо).

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.2 от настоящата публична покана  (Важно: документите, посочени в тази точка,
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ за последните 3 (три)
приключени финансови години (2014 г., 2015 г., и 2016 г.), в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

2. Справка за специфичен оборот от Сходни дейности (по образец 1 на възложителя
приложен към тръжната документация);

В.  Документи,  доказващи,  техническите  възможности  и/или  квалификацията  на
кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени
в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):

1. Списък на изпълнени доставки със сходен предмет*на настоящата  процедура,
през  последните 3 години, в зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден
или е започнал дейността си (отброени) от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата  процедура  (по  образец  2 на  възложителя,  приложен  към  тръжната
документация);

2.  Списък  на  ангажирани  с  разработването/доставката  и  внедряването  лица,  (по
образец 3 на възложителя приложен към тръжната документация);
3. Документ, доказващ участието на Технически консултант /Информатик,  в поне

два  проекта  за  разработване/доставка  и  внедряване  на  уеб  базирани
системи/приложения;

4. Копие  на  дипломи или  еквивалентен  документ, удостоверяващ изпълнението  към
изискванията на технически лица, които ще бъдат ангажирани от страна на кандидата
с изпълнението

Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);

3. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;
4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): Неприложимо

а) ..................................;
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б) ...................................;
в) ....................................

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат
да  поискат  писмено  от  възложителя  разяснения  по  документацията  за  участие.
Възложителя  е  длъжен  да  отговори  в  3-дневен  срок  от  датата  на  постъпване  на
искането.

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България 2020.

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да
иска разяснения относно офертата и представените към нея документи,  както и да
изисква  писмено  представяне  в  определен  срок  на  допълнителни  доказателства  за
обстоятелствата, посочени в офертата.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------

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
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