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ДО  
ДА ТРАНС ООД 
 (Бенефициент- наименование) 

Гр. София, бул. Братя Бъкстон № 

40, ет. 3, офис № 16  
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: 

“Изготвяне на пазарни проучвания и анализ за следните страни: Германия, Италия и 

Франция” 
(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:  

 

“Изготвяне на пазарни проучвания и анализ за следните страни: Германия, Италия и 

Франция” 
(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. 
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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 

ДА ТРАНС ООД  
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

Изготвяне на пазарни проучвания и анализ 

за следните страни: Германия, Италия и 

Франция 

 

- В рамките на тези потенциални 

пазари да бъдат определени целевите 

сегменти, на които с успех да бъде 

предложена иновацията; 

- Описание на 

конкурентите/конкурентните 

продукти/  процеси; 

- Описание на целевата група клиенти; 

- Възможности за потребителско 

търсене и реализация на иновацията 

в Германия, Италия и Франция; 

- Ефективност на процеса спрямо 

конкурентни на пазара в съответните 

страни Германия, Италия и Франция;  

- Оценка ефикасността на бизнес 

модела в съответните страни; 

- Анализ на пазарните цени на 

подобни иновации; 

- Разработване на политики по 

елементи от маркетинг микс; 

- Изготвен доклад в резултат на 

проведени и изготвени пазарни 

проучвания и анализи; 

- Описание на силните и слабите 

страни на иновацията; 
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Допълнителни технически и функционални 

характеристики, подлежащи на оценка: 

1. Пазарното проучване да включва 

минимум 5 болници в Германия  

2. Пазарното проучване да включва 

минимум 5 болници в Италия  

3. Анализа на пазара да включва кратка 

стратегия и препоръки за 

навлизане на иновативния процес 

на пазара в Германия 

 

* Допълнителните технически и 

функционални характеристики са предмет 

на оценка и нямат задължителен характер. 

Офертата на кандидат предложил услуга 

без наличие на допълнителните параметри 

не може да бъде отхвърлена на това 

основание. 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): Н/П 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

1. Предоставената в офертата 

документация да бъде на български език 

или да бъде придружена с превод на 

български език. 

 

2. Документите да са изготвени 

съобразно образеца от документацията; 

 

3. Да бъдат спазени правилата за 

визуализация на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 при изготвянето на документи, за 

които няма предвидени образци; 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Н/П  

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация:  

Н/П  

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Н/П  
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Други: Н/П 
 

  

 

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 Изготвяне на пазарни 

проучвания и анализ за 

следните страни: Германия, 

Италия и Франция 

   

2     

3     

4     
 

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) 

 

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 

общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата 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; 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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 (ако такива се изискват); 

3.1 Копия от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 

(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”).; 

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

изискват); 

4.1 Списък на успешно извършените/изпълнени услуги, изпълнени за последните три 

години от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал дейността си (съдържащ име на клиент, вид на 

предоставената  услуга, дата на предаване на услугата). 

4.2 Референции от поне двама клиента по списъка от точка 1 

4.3 Справка на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на предмета на 

процедурата, За доказване на образованието и професионалната квалификация на 

експертите се представят: Автобиографии, копия на дипломи или удостоверения за 

завършено образование или за придобита научна степени сертификати за придобита 

квалификация; Трудови и/или граждански договори; Референции, доказващи  

професионален опит и/или друг документ доказващ професионален опит; Декларация 

свободен текст, че експертите ще бъдат на разположение на участника до 

приключване на проекта или до разписване на приемо-предавателен протокол.  

4.4 Заверено от кандидата копие на сертификат за внедрена система за управление на 

качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 и/или еквивалент, с обхват в областта на 

Маркетинга и/или Маркетинговите проучвания; 

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) 
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