
                              

ДО 
"Симонас Кардс" ЕООД 
(Бенефициент- наименование)

Гр. София, ул. Слатинска №1
(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в 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.“

 (наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
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: 
„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.“

 (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  ______________________
подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме
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Предлагаме  срок  за  изпълнение  на  предмета  на  процедурата  ________________

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва
се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата

процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на

Симонас Кардс ЕООД
 (наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на
стоките / услугите / строителството:
„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
• 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
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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:

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:

------------------------------------------------------ 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

3

http://www.eufunds.bg/


                              

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)

 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)
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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.

Изисквания  към  гаранционната  и

извънгаранционната  поддръжка  (ако  е

приложимо):

Кандидатът  трябва  да  е  в  състояние  да
предостави минимум 36 месеца гаранционна
поддръжка  на  доставения  софтуер.
Минималният срок за гаранционна поддръжка
и  сервиз  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
Изисквания  към  документацията,
съпровождаща  изпълнението  на  предмета  на
процедурата (ако е приложимо): 
НЕПРИЛОЖИМО

Изисквания  към  правата  на  собственост  и

правата  на  ползване  на  интелектуални

продукти (ако е приложимо).
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НЕПРИЛОЖИМО

Изисквания  за  обучение  на  персонала  на
бенефициента за експлоатация:

Кандидатите трябва да осигурят за своя сметка
обучение  на  персонала  на  „Симонас Кардс“
ЕООД за  работа  с  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.

Подпомагащи  дейности  и  условия  от
бенефициента (ако е приложимо). 
НЕПРИЛОЖИМО

Други:  

НЕПРИЛОЖИМО

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

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./ Единична цена в
лева

(с изключение на
процедурите с

предмет услуги)

Обща цена в лева без
ДДС (не се попълва при

извършване на периодични
доставки)

1 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.
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За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________  Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Кандидатът трябва да оферира цена в лева или евро. В случай, че Ценовата оферта е предложена
в евро (EUR), офертата ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева.

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на 
труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При  разминаване  между  предложените  единична  и  обща  цена,  валидна  ще  бъде
единичната цена  на  офертата.  В  случай  че  бъде  открито  такова  несъответствие,  ще  бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата,  написана  с  цифри,  и тази,  написана с  думи,  важи
сумата, написана с думи.

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: 

3.1  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;

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

4. Доказателства  за  технически  възможности  и/или  квалификация  (ако  такива  се
изискват): 

4.1  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)

1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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4.2. Списък на ангажирани с разработването/доставката и внедряването лица, (по 
образец 3 на възложителя приложен към тръжната документация);
4.3. Документ, доказващ участието на Технически консултант /Информатик,  в поне два
проекта за разработване/доставка и внедряване на уеб базирани системи/приложения;

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

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

подизпълнители);
6. Документи  по  т.  1,  2 ,3  и 4 за  всеки  от  подизпълнителите  в  съответствие  с

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (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.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

8

http://www.eufunds.bg/

	ДО
	"Симонас Кардс" ЕООД
	(Бенефициент- наименование)

