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Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 „Разработване на иновативна онлайн услуга 
„Documented.bg“, Бенефициент: „Атлас Софтуер“ ЕООД. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Атлас Софтуер” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Образец на оферта по чл. 35, ал. 3 за участие в процедура на открит избор 
По т.I (3) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
ДО  
„Атлас Софтуер“ ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 
София 
ул. Професор Николай Генчев, №18 
Пощенски код: 1700 
(Адрес на бенефициента) 

 
 

О Ф Е Р Т А 
 
 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет: 
“Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по обособени позиции:  
Обособена позиция 1 - Хардуер: 

• Сървър – 2 броя; 
• Работна станция – 5 броя; 
• Работна станция iMac (или еквивалент) – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой. 

Обособена позиция 2 - Софтуер: 
• Специализиран софтуер - система за компютърна обработка на естествен език 

(NLP) – 1 брой; 
• Специализиран софтуер за автоматична категоризация на български език – 1 

брой.” 
(наименование на предмета на процедурата) 

 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  
ЕИК /Булстат: _____________________________,  
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________. 

 
 
Разплащателна сметка:     ДДС сметка: 

BIC   :___________________;                                        BIC   :__________________; 
IBAN:_________________;                                            IBAN:______________________; 
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банка: _______________________ ;         банка: ________________________; 
град/клон/офис: _______________;                              град/клон/офис: _______________;  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за определяне на изпълнител при процедура с открит избор с предмет:  
 
“Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по обособени позиции:  
Обособена позиция 1 - Хардуер: 

• Сървър – 2 броя; 
• Работна станция – 5 броя; 
• Работна станция iMac (или еквивалент) – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой. 

Обособена позиция 2 - Софтуер: 
• Специализиран софтуер - система за компютърна обработка на естествен език 

(NLP) – 1 брой; 
• Специализиран софтуер за автоматична категоризация на български език – 1 

брой.” 
(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 

 
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 срока, определен от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за 
участие). 

 
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 
1. ЕИК или копие от документ за регистрация, а именно: 

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

ИЛИ 
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1.2. а) Копие от документ за първоначална съдебна регистрация - заверено от 
кандидата с подпис и печат „Вярно с оригинала”  
И 
      б) валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 
месеца от датата на отваряне на офертите – оригинал или нотариално заверено 
копие;  
 

В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица, в 
офертата си участникът прилага за всяко юридическо лице документът по т. 1.1. ИЛИ 
документите по т. 1.2. 
За обединения, които не са юридически лица, приложимо документи по тази точка са: 

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

*Забележка: В случай, че неперсонифицираното 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.  
За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или 
административен орган в държавата, в която е установен, придружени с превод на български 
език, извършен от заклет преводач. 
2. Декларация по чл 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от ПМС №55/12.03.2007 (оригинал) - подписва 
се от управляващия по регистрация. Когато управляващите кандидата са повече от едно 
лице, декларацията се попълва и подписва от всички лица от управителните органи на 
кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния 
управителен орган. 
3. Декларация по чл. 35, ал. 1 от ПМС №55/12.03.2007 (оригинал) – подписана от 
представляващия кандидата 
4. Копия от годишни финансови отчети за всяка от последните три приключени финансови 
години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, 
заверени от Кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”; 
Изискуеми документи доказващи, техническите възможности и квалификацията на 
кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ приложими по Обособена позиция 
1 – Хардуер: 
5. Декларация със списък ведно с кратко описание на изпълнените през последните 3 (три) 
години поръчки/ доставки, сходни с предмета на настоящата обособена позиция 1, и с 
включена информация за възложителите, стойността на поръчките и срока на изпълнение, 
придружена от референции за добро изпълнение, издадени от съответната организация, за 
която е изпълнена доставката и/или копия от договори; 
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6. Копия за валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на 
системи за управление на качеството по стандарта ISO9001:200x или еквивалентен, заверени 
от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”; 
7. Декларация от страна на кандидата, в която удостоверява, че доставеното оборудване ще 
бъде ново, неупотребявано и придружено от сертификат за произход; 
8. Копия от съответен документ за CE/ Co marking/ Declaration of Conformity, заверени от 
кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”; 
9. Копия от техническите каталози/ брошури на съответните производители на оборудването 
с превод на български език, както и връзки към официалните Интернет страници на 
производителите, където може да се получи подробна техническа информация за 
предлаганите модели оборудване; 
10. Списък на специалистите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, предмет на 
настоящата процедура, заедно с копия от дипломи за Висше образование, както и валидни  
сертификати за работа с оборудването, предмет на обособената позиция 1, и посочени като 
минимално изискуеми по т. 7 от ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 15, 
ал. 5) – Минимални изисквания; 
11. Кандидатът следва да представи документ, който описва предлаганата система за 
поддръжка и управление на сервизни заявки с описан начин на заявяване на проблемите; 
Изискуеми документи доказващи, техническите възможности и квалификацията на 
кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ приложими по Обособена позиция 
2 – Софтуер: 
12. Кратка анотация/ представяне на досегашната дейност на кандидата по предмета на 
настоящата обособена позиция, придружена с: 
а) Списък на изпълнени или действащи договора с предмет, сходен с предмета на настоящата 
обособена позиция за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на 
която кандидатът е учреден или започнал дейността си включващ: предмет на договора, 
период на изпълнение и име на клиента. (по образец).(Образец 1- Списък с договори); 
и 
б). 1 брой Референция/ препоръка за добро изпълнение по договор, включен в списъка по т. 
1. буква „а“.  
13. Справка за специализиран персонал (списък на извършващите доставка и въвеждане в 
експлоатация технически лица), придружена с: 
а) Автобиографии на лицата, които ще извършват доставка и въвеждане в експлоатация на 
оферирания софтуер. 
и 
б) Декларация на кандидата в свободен текст за предоставяне на специалисти за изпълнение 
предмета на обособената позиция – оригинал, подписана, подпечатана и датирана от 
представляващия кандидата. 
14. Оферта (В оригинал - подписана и подпечатана от представляващия кандидата); 
15. Ценова оферта (В оригинал - подписана и подпечатана от представляващия кандидата). 
Изисква се Ценовата оферта да бъде в български лева (BGN). Няма да бъде отстраняван 
кандидат който в Ценовата оферта е оферирал в евро (EUR), като неговата оферта ще бъде 
преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева. В случай че кандидат оферира 
цена различна от лева или евро, той ще бъде отстранен; 
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16. Техническа оферта (В оригинал - подписана и подпечатана от представляващия 
кандидата); 
17. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е 

приложимо) – в оригинал - Неприложимо; 
18. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

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

19. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда  
(ако предмет на процедурата за определяне на изпълнител е открит избор с обект 
строителство) - Неприложимо; 

20. Документи по  т.А.1; А.2 (представя се декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8); Б; В; Г.3 
(по преценка на бенефициента) и Г.6 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 
Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.; 

21. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от 
организацията на работа на конкретния бенефициент) - Неприложимо 

22. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 
- Пълномощно на лицето, подписващо офертата и документите към нея, когато не е 
подписана от  представляващия по регистрация участника – оригинал или нотариално 
заверено копие 

23. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал - подписан и 
подпечатан. 

 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 

 
 
 
Забележка: Представените документи трябва да отговарят на изискванията на 
Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г., на посочените от 
бенефициента условия в Изискванията към офертите и Пояснителния документ за 
процедурата. 
 

https://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveness.bg

