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ДО  

Център за консултиране и кратка терапия 

„Решения“ – Русе, бул. „Тутракан” 20  

Русе 7003 
 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет: 

„Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self 

Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на 

договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и 

Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост  

 

 

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:  

 

„Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self 

Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на 

договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и 

Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост  

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 нормативно установения 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 ________________ месеца, 

считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

*Забележка: Участниците следва да предложат в своята оферта срок за изпълнение на 

услугата в месеци в цяло число. С цел представянето на реалистични предложения по този 

критерий за оценка, Кандидатите следва да се съобразят с минималните и максимално 

допустими срокове за изпълнение на услугите по съответните обособени позиции, които са 

както следва:  

 

Минимален срок за изпълнение: 4 месеца 

Максимален срок за изпълнение: 7 месеца 

 

 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва 

се срокът, определен от бенефициента в публичната обява 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

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

процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

Център Решения) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

 

1. Изисквания по отношение на 

технологиите за разработване на 

платформата: 

 

• За разработването на платформата 

следва да бъдат използвани 

популярни, модерни и сигурни 

технологии, които задължително 

трябва да са с отворен код и 

свободен лиценз за ползване и 

модифициране. 

• Технология: Клиент сървър, която да 

позволява лесни промени, и която не 

изисква специални привилегии и/или 

лицензи.  
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• Технологии за база данни:  Също със 

свободен лиценз и безплатни 

актуализации. 

• Технологии за операционната 

система: Операционната система 

също да е с отворен код и свободен 

лиценз за ползване. Да позволява 

безплатни актуализации. 

• Създадения код на платформа да 

бъде съобразен с най-модерните 

стандарти за сигурност.  Кода да 

бъде напълно документиран, сигурен 

и да бъдат спазени всички 

изисквания на модела ООП. 

• Дизайнът следва бъде съобразен с 

размера и резолюциите на 

различните устройства (мобилни 

телефони, таблети, настолни 

компютри и др.), на които 

платформата би могла да се 

използва. Да  може  да осигури 

оптимална визуализация и лесно 

взаимодействие на потребителя със 

самата система, като бъде 

интуитивен и логически подреден. 

Чрез дизайна следва да се 

минимизира нуждата от 

преоразмеряване и скролиране. 

• Създаване на native (написани 

специално) приложение за мобилни 

операционни системи (Андроид - 

Android и АйОс IОs) 

• Създаване на информационен сайт 

който да обобщава цялата 

функционалност на платформата.  

2.  Спецификация на Уебсайта: 

 

• Дизайн: Система за контрол на 
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съдържанието ползваща общо 

приети добри практики за 

управление на съдържанието, 

Дизайн който да може да се 

оразмерява и на мобилните 

устройства (Отзивчив уеб дизайн).  

Дизайна трябва да осигури 

оптималната визуализация и 

улеснено взаимодействие с 

платформата. Дизайна  трябва да е 

подходящ за различни устройства 

(мобилни телефони, таблети, 

настолни компютри и др.) и техните 

различни резолюции на екрана. 

Дизайна трябва да е адаптивен за да 

се минимизира нуждата от 

преоразмеряване и скролиране. 

• Сигурност – системата трябва да 

покрива основните правила и добри 

практики за сигурност на кода.  

• Регистрация на потребители 

• Възможност за публикуване и 

управление на от администратор / 

наставник / треньор, на 

информационни статии. 

• Възможност за лесно споделяне на 

информацията в  популярните 

социални медии 

• Възможност за 

публикуване/споделяне  на видео 

информация от  администратор / 

наставник / треньор 

• Реализация на модул за проверка на 

индивидуалните възможности на 

потребителя чрез предварително 

зададени шаблонни  ситуации под 

формата на тест с предварително 

дефинирани реакции от страната на 
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системата. 

• Реализация на модул за 

визуализация на резултатите от 

модула за управление на шаблоните. 

• Модул  за разработка и дизайн на 

различни ситуациионни шаблони, 

както и дефиниране на поведение на 

софтуера. 

• Модул за показване / управление и 

редактиране на всички 

ситуациионни шаблони във 

системата 

• Модул за показване на интерактивни 

ситуации състоящи се от краен брой 

моментни състояния, които се 

описват от потребителя. 

•  Модул за разработване на 

интерактивни ситуации който да 

позволява промяна на сценария 

според реакцията от предходното 

състояние. 

• Модул за визуализация на избрана 

ситуация.  

• Модул за справка на всички 

проиграни ситуации, както и на 

техните състояния. 

• Модул за връзка със 

наставник/треньор 

3. Спецификация на мобилното 

приложение 

 

• Написано специално за IOS и 

Android Ос. Работещо на 

поддържаните софтуерни версии. 

Със  отзивчив дизайн. 

• Модул за показване на статии 

• Модул за показване на видео 

• Модул за връзка със 
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наставник/треньор 

• Интерактивна игра – Изпращане на 

напомнящи всекидневни съобщения 

подканващи потребителя да 

проиграе произволно избрана 

интерактивна ситуация 

• Модул за оценка/ награждаване на 

прогреса на потребителя в 

зависимост от неговата активност и 

достигането до дадено ниво. 

 

 

1. Изпълнение на дейностите по 

разработване на платформата: 

 

1.1. разработване на идеен модел на 

платформата 

 

Избраният изпълнител ще има за задача да 

извърши анализ и да разработи идеен 

модел, в който да систематизира и подреди 

в логически ред функционалните 

възможности на платформата. При 

разработването на идейния модел на 

платформата избрания Изпълнител трябва 

да представи своето виждане за интуитивен 

и лесен за навигация интерфейс, графичен 

дизайн и програмни модули, чрез които да 

бъдат управлявани базата данни и всички 

информационни потоци, свързани с тях. 

Идейният модел на платформата трябва да 

включва функционалности за:  

 

1.2. Разработване на платформата 

 

Тази дейност включва технологичното 

разработване на платформата и описаните в 

предходния етап функционални модули със 

съответните технически възможности. 

Работните задачи от етапа трябва да се 

изпълнят в следната последователност: 
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• Разработване на софтуера на 

платформата, чрез избраните 

технологии и инструменти за 

програмиране. Разработката трябва да 

съответства на методологията и 

архитектурата, посочени в утвърдения 

идеен модел; 

• Тестване на отделните модули и техните 

функционалности 

• Създаване на одобрения от Възложителя 

графичен дизайн;  

• Миграция на данните от събраните 

профили; 

 

1.3. Внедряване и тестване на платформата 

 

Дейността включва работни задачи, чрез 

които разработената платформа ще бъде 

въведена в експлоатация и тествана в 

работен режим. Задачите включват: 

 

• Пускане на платформата в работен 

режим; 

• Провеждане на бета-тестове на 

системата (тестове на описаните 

приложенията; системен тест; 

интеграционен тест; тест на 

компонентите); 

• Отстраняване на нередности, в случай 

че бъдат установени такива; 

• Тестови итерации с Възложителя. 

• Въвеждане на платформата в 

експлоатация; 

 

 

*Забележка: Кандидатите могат да 

представят своето детайлно  

техническо предложение в отделен 

документ, като Приложение към своята 

оферта; 
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Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

Изпълнителят следва да предостави 

гаранционна поддръжка за разработената 

информационна платформа след 

подписване на приемо-предавателен 

протокол за нейното приемане. 

Гаранционната поддръжка включва 

осигуряване на диагностика, техническа и 

софтуерна поддръжка на базовия софтуер, 

използвани за платформата. В своите 

предложения кандидатите следва да 

посочат срокове от 1 година до 5 години. 

 

*Забележка: Участниците следва да 

предложат срока на гаранционна 

поддръжка в брой годни, в цяло число. 

 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

Кандидатите трябва да предложат изготвяне 

и представяне на ръководство за 

администриране и работа с платформата, 

след нейното внедряване; 

 

 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

 

Правото на собственост върху резултатите, 

предмет на настоящата поръча и всички 

документи, разработки и услуги, в резултат 

от нея, принадлежат на Възложителя, който 

с подписването на договора следва да 

придобие включително авторските права  

по смисъла на Закона за авторското право и 

сродните му права (ЗАПСП). 
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Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

 

Не е приложимо 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

 

Не е приложимо 
 

  

Други:  

 

1. Платформата и нейните подсистеми 

трябва да бъдат на Английски език. 

 

  

 

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     

2     

3     

4     

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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(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 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. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от ПМС № 118/20.05.2014 г.;  

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват): 

3.1 Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последните три приключили 

финансови години , в зависимост от датата, от която кандидатът е учреден или започнал 

дейността си – копие, заверено „вярно с оригинала“, подпис и печат; 

3.2 Справка за приходи от продажби от сходни дейности за последните три приключили 

финансови години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или започнал 

дейността си /по образец/. 

 

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

4.1 Списък – декларация на успешно изпълнени договори за предоставяне на сходни  

услуги, изпълнени през последните 3 години, считано от определената крайна дата за 

подаване на оферти, или в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е 

започнал дейността си /по образец/. 

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;  

 

 

 

 



 

  

 

  

 

Проектът е субсидиран със сумата от € от Исландия Лихтенщайн и Норвегия чрез 
безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост

Целта на проекта е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

 

_________________________________________ 

(име и фамилия) 

 

 

_________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 


