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П О К А Н А 

 

за представяне на оферта 

 

 

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO003-1.2.02-0042-C0001/05.12.2012 г., Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, с оглед на 

необходимостта от избор на изпълнител за “Извършване технически оценки, технически 

анализи и консултации по създаване на прототипи на иновативни продукти и технологии, 

включващ две обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Извършване на технически оценки,  

Обособена позиция 2: Извършване на технически анализи и консултации”, и на 

основание чл. 7 от Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Ви 

отправям Покана за представяне на оферта, при следните условия на изпълнение: 

 

1. Изпълнителят да извърши следните услуги: 

 

1.1.  По обособена позиция 1: Извършване на технически оценки 

1.1.1. Преодоставяне на консултантска помощ и изготвяне на девет технически оценки 

на иновативни разработки, продукти и технологии. Оценките трябва да включват 

и препоръки с оглед на последващите действия за разработка на протопит и краен 

продукт (технология, услуга); 

1.1.2. Обосноваване и защита на техническата оценка пред авторите и експерти от ТТО.  

1.1.3. В зависимост от областта и спецификата на консултацията в писменото възлагане 

могат и да се включват и допълнителни условия. 

 

1.2.  По обособена позиция 2: Извършване на технически анализи и консултации 

1.2.1. Преодоставяне на консултантска помощ при разработката на шест броя 

иновативни разработки, продукти и технологии; 

1.2.2. Осъществяване на обучения/консултации и други допълнителни дейности за 

реализация на консултантската услуга по т. 1.2.1.
 
 

1.2.3. В зависимост от областта и спецификата на консултацията в писменото възлагане 

могат и да се включват и допълнителни условия. 

 

Кандидатите представят Оферта по образец, приложение към настоящата Покана.  

 

2. Място на изпълнение: гр. Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски”  

 

3. Условия за изпълнение на услугите: 

3.1. Възлагането на услугите по обособените две позиции става при наличие на подадени 

заявки за консултиране от автора/ите на иновативни разработки и съответно 

решение на УС на ТТО.  

3.2. Изпълнението на услугата става след писмено възлагане от страна на Мениджъра на 

ТТО на основа на Решението на Управителния съвет на Офиса за технологичен 

трансфер. 

3.3. Между ТТО и авторът /авторите/ се подписва протокол, с който се уточнява 

окончателните параметри /предмет, срок за изпълнение, цена и очаквани резултати/ 

на поръчката и окончателен резултат от нея. 
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3.4.  Срокът за изпълнение на услугата не може да е по-дълъг от срокът за изпълнение на 

проекта. 

3.5. Авторите на иновативните продукти предоставят налична информация и участват при 

конкретното формулиране на заданията за консултантските услуги по т. 1, което се 

оформя в писмен вид и се прилага към възлагателното писмо. 

3.6. Екипът на ТТО съдейства на консултантите при изпълнението на заданията като 

предоставя информация и експертни мнения; посредничи при установявяне на 

контакти с авторите на разработките, съответните звена на ПУ и други. 

 

4. Цена и начин на плащане по договора: 

4.1.  Ценовото предложение следва да бъде съгласно образец на Оферта, приложение 

към настоящата покана, и стойност както следва: 

4.1.1. за юридически лица - в лева без ДДС; 

4.1.2. за физически лица – в лева като крайна цена, 

 

4.2. Плащанията ще се извършват по банков път както следва: 

4.2.1. По обособена позиция 1: 

- поетапни плащания (на заявка) в среден размер 11,11 % от стойността на 

договора в 30-дневен срок след представяне на доклад за изготвена техническа 

оценка на иновативна разработка, продукт и технология (неразделна част от 

доклада е техническата оценка), подписване на двустранен приемо-предавателен 

протокол и представяне на фактура /ако е приложимо/ с размера на плащането. 

4.2.2. По обособена позиция 2: 

- поетапни плащания (на заявка) в среден размер на 16,66 % от стойността на 

договора в 30-дневен срок след представяне на доклад по извършена иновативна 

разработка, продукт и технология (неразделна част от доклада е иновативната 

разработка), подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и 

представяне на фактура /ако е приложимо/ с размера на плащането. 

 

5. Условия за участие: 

5.1. Кандидатите подават техническо и ценово предложение в писмен вид, съгласно 

приложения образец на Оферта. 

5.2. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен от него представител 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва 

името/наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, и по 

възможност факс и електронен адрес. 

5.3. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или в незапечатан или скъсан плик. 

5.4. Кандидатите могат да подадат оферта по една или всички обособени позиции. 

 

6. Изисквания към кандидатите: 

6.1. Справка декларация на изпълнени договори/проекти/консултации и т.н. в областта 

на предмета на поръчката за последните 3 години; 

6.2. Справка декларация на изпълнителския състав, ангажиран с изпълнението на 

поръчката /с документи към него – автобиографии, дипломи/ – за кандидати 

юридически лица; 

6.3. Автобиография – за кандидати физически лица. 

6.4. Кандидатът, който бъде избран за изпълнение на дейностите по настоящата 

обществена поръчка, с подписването на договора за услуга, следва да подпише и 

декларация за конфиденциалност на информацията, станала му известна в хода на 

изпълнение на договора за услугата, предмет на настоящата поръчка. 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за изграждане на трансфер на 

технологии в ПУ „Паисий Хилендарски” Бенефициент: ПУ ”Паисий Хилендарски”. Документът 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 ПУ ”Паисий Хилендарски” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

3 

 

7. Срок за изпълнение: до края на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO003-1.2.02-0042-С0001 за изпълнение на проект “Изграждане на капацитет 

за трансфер на технологии в ПУ “Паисий Хилендарски” – до 05.12.2014 г. 

 

8. Срок за валидност на офертите: 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата 

на отваряне на офертите. 

 

9. Място и срок за представяне на предложенията - Краен срок за приемане на 

оферти – 12.06.2013 г., до 17:00 часа в офиса на технологичен трансфер 

/ТТО/, на адрес: гр. Пловдив, ул. “Костаки Пеев” 21, ет. 2. 

 

10. Изборът на изпълнител ще бъде извършен на базата на: 

10.1.  най-ниска цена, но не повече от 11 820,00 лева с ДДС, по обособени позиции, 

както следва: 

10.1.1. За обособена позиция 1 – 7020,00 (седем хиляди и двадесет лева и нула 

стотинки) лева с ДДС

 

10.1.2. За обособена позиция 2 – 4800,00 (четири хиляди и осемстотин лева и нула 

стотинки) лева с ДДС

 

 

11.  Допълнителна информация 

На тел. (032) 261279 или чрез e-mail: technologycenter@abv.bg  

Лице за контакт:  Ангелина Стаматова, технически сътрудник 

 

12.  Приложения 

12.1. Образец на Декларация на кандидата 

12.2. Образец на оферта 

12.3. Образец на Справка декларация на изпълнени договори/проекти/консултации и 

т.н. в областта на предмета на поръчката за последните 3 години  

12.4. Образец на Справка на изпълнителския състав, ангажиран за изпълнението на 

услугата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 За кандидати физически лица, посочената стойност да се чете като крайна цена. 

 За кандидати физически лица, посочената стойност да се чете като крайна цена. 

 

mailto:technologycenter@abv.bg
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

 

Долуподписаният/-ата

 

_________________________________________________________,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН ______________________,                

 

в качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –  

напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол 

 на кандидата и др.) 

 

на _______________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № 

_______________, със седалище _______________ и адрес на управление 

__________________________________________, - кандидат в процедура за 

 

определяне на изпълнител с предмет “_____________________________________”,  
(наименование на процедурата) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

1. не съм осъждан с влязла в сила присъда за някое от следните престъпления по 

Наказателния кодекс или съгласно законодателството на страната, в която съм установен 

или регистриран: 

а. престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 

б. подкуп; 

в. участие в организирана престъпна група; 

г. престъпления против собствеността; 

д. престъпления против стопанството. 

2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в 

подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е 

                                                 

 Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 22, ал. 2, т.1 на ПМС № 69/11.03.2013  г. условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 
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установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или 

юридическо лице). 

4. Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 от 

допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на 

управителен или контролен орган на бенефициента. 

5. В случай че кандидатът   _____________________________________________  
(наименование на кандидата) 

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 3 

обстоятелства преди сключването на договора. 

6. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента (не 

по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).  

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния 

кодекс. 

 

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 
(дата) 
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ДО  

________________________ 

(Бенефициент- наименование) 

________________________ 

(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

По обособена позиция 1: Извършване на технически оценки 

 

 

 

ОТ:_____________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

 

за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет:  

“Извършване технически оценки, технически анализи и консултации по създаване на 

прототипи на иновативни продукти и технологии, включващ две обособени позиции:  

обособена позиция 1: Извършване на технически оценки, обособена позиция 2: Извършване 

на технически анализи и консултации”  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на поръчката с 

горепосочения предмет.  

 

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на 

„..........................................” (наименованието на бенефициента), посочени в Поканата, 

както следва:   

... (прави се пълно описание на предлаганата доставка/услуга) 

... 

 

Ще изпълним обекта на процедурата в срок от __________________,  

(работни/календарни дни/месеци или 

др.),  но не повече от срока указан в поканата. 

 

Декларирам, че настоящата оферта е валидна до  __________________,  

( дни/ месеци),   

но не повече от срока указан в поканата. 

 

 

Предлагаме Ви да извършим дейността, съобразно условията на документацията, за 

цена от левовата равностойност на ………………… лева, 

(……………………………………………………………………) без ДДС. 

Забележка: За кандидат физическо лице вместо “без ДДС” да се изпише “крайна 

цена”. 

  

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

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 

обхват.  

 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 

Приложения към оферта: 

 

1. Справка-декларация на изпълнени договори/проекти/консултации и т.н. в областта 

на предмета на поръчката за последните 3 години; 

2. Справка-декларация на изпълнителския състав, ангажиран с изпълнението на 

поръчката, с прилежащите към нея документи ИЛИ автобиография. 

 

 

ДАТА: ___________г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________ 

 

____________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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ДО  

________________________ 

(Бенефициент- наименование) 

________________________ 

(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

По обособена позиция 2: Извършване на технически анализи и консултации 

 

 

ОТ:_____________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

 

за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет:  

“Извършване технически оценки, технически анализи и консултации по създаване на 

прототипи на иновативни продукти и технологии, включващ две обособени позиции:  

обособена позиция 1: Извършване на технически оценки, обособена позиция 2: Извършване 

на технически анализи и консултации”  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на поръчката с 

горепосочения предмет.  

 

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на 

„..........................................” (наименованието на бенефициента), посочени в Поканата, 

както следва:   

... (прави се пълно описание на предлаганата доставка/услуга) 

... 

 

Ще изпълним обекта на процедурата в срок от __________________,  

(работни/календарни дни/месеци или 

др.),  но не повече от срока указан в поканата. 

 

Декларирам, че настоящата оферта е валидна до  __________________,  

( дни/ месеци),   

но не повече от срока указан в поканата. 

 

 

Предлагаме Ви да извършим дейността, съобразно условията на документацията, за 

цена от левовата равностойност на ………………… лева, 

(……………………………………………………………………) без ДДС. 

Забележка: За кандидат физическо лице вместо “без ДДС” да се изпише “крайна 

цена”. 

  



 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за изграждане на трансфер на 

технологии в ПУ „Паисий Хилендарски” Бенефициент: ПУ ”Паисий Хилендарски”. Документът 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 
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При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 

обхват.  

 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 

Приложения към оферта: 

 

1. Справка-декларация на изпълнени договори/проекти/консултации и т.н. в областта 

на предмета на поръчката за последните 3 години; 

2. Справка-декларация на изпълнителския състав, ангажиран с изпълнението на 

поръчката, с прилежащите към нея документи ИЛИ автобиография. 

 

 

 

ДАТА: ___________г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________ 

 

____________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________ 
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С П Р А В К А – Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ  СЪСТАВ,  

АНГАЖИРАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

 

 

              

 Брой 

 Изпълнителски 

състав 

Образование Стаж 

 Професия 

(примерно) 

Средно 

специално 

обр. 

Висше 

образование 

Друго До  

5 г. 

До  

10 г. 

Над  

10 г. 

1.        

2.         

3.        

4.        

5.        

 ……………………       

n        

        

1.        

2.        

3.        

n ………………       

 Общо:       

 

 

 

 

Дата:........................2013 г.  
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СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

на изпълнени договори/проекти/консултации 

 
 

Подписаният …………………………………………………………………………  
/име, презиме, фамилия/  
в качеството ми на ……………………………… във фирма …………………………….  

 
ОТНОСНО: Обществена поръчка предмет: ……………………………………………………… 

...........................................................................................................................

...................................  
 

ДЕКЛАРИРАМ  
 

За верността на списъка с основните договори, изпълнени през последните три 
години:  
 

Списък с основните договори/проекти/консултации и т.н. с предмет, сходен 
с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години.  

 
 

№ Година на 
стартиране на 
изпълнение на 

договора/проект/
консултации и 

т.н. 

Срок и крайна 
дата на 

изпълнение 

договора/проект/
консултации и 

т.н. 

Предмет на 
договора/проект/

консултации и 

т.н. 

Възложител 

1.      

2.      

3.      

…      

 
 
 

 
Дата: ........................2013 г.  

ДЕКЛАРАТОР:  
  ..........................................  

         /Подпис и печат/ 


