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Документът е създаден по проект BG16RFOP002-1.001-0369-C01 /18.01.2017 г. „Подкрепа 

за внедряване на иновации в предприятията” Бенефициент:”ЕОС МАТРИКС ЕООД” Документът 

е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 

от „ЕОС МАТРИКС ЕООД ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

 

ДО  
  

ЕОС МАТРИКС ЕООД 

Гр. Стара Загора, ул. Хаджи  

Димитър Асенов 87, Бизнес  

център Рамини, ет. 3, офиси 2-4 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

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

 

„Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други 

информационни системи и Извършване на услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на 

компанията към Матрикс 3.0”, състояща се от две обособени позиции:  

 

Обособена позиция 1: „Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 

3.0 с други информационни системи” 

 

Обособена позиция 2 „Извършване на услуга за подпомагане в областта на трансфера 

на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на компанията към 

Матрикс 3.0” 

 

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:  
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„Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други 

информационни системи и Извършване на услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на 

компанията към Матрикс 3.0”, състояща се от две обособени позиции:  

 

Обособена позиция 1: „Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на 

Матрикс 3.0 с други информационни системи” 

 

Обособена позиция 2 „Извършване на услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на 

компанията към Матрикс 3.0” 

 

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, 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 

ЕОС МАТРИКС ЕООД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите: 

 

Обособена позиция 1: „Доставка на 

софтуер за внедряване и интегриране на 

Матрикс 3.0 с други информационни 
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системи” 

 

Задължителни минимални технически 

изисквания:  

 

Доставка на софтуер за внедряване на 

Матрикс 3, както и неговото интегриране с 

другите информационни системи в 

компанията. Софтуерът е необходимо да 

предостави интерфейси за обмяна на данни 

и механизми за автоматичната им обмяна 

между Матрикс 3 и:  

• Централен Кредитен регистър  

• Счетоводна система ATLAS  

• Система за документооборот - BDIAS  

• Cognos Business Inteligence System  

• Система за VoIP телефония  

• Телефонен Dialer  

• Система за IVR (Interactive Voice 

Response)  

• Доставчиците на SMS услуги  

• Унифициран интерфейс за външни 

агенции  

• Операторът за плащания EasyPay  

• Системите на клиенти, като: ОББ, РББ, 

Уникредит, СГ Експрес Банк, Булсатком, 

Дайнърс Клуб  

 

Обособена позиция 2 „Извършване на 

услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на 

всички данни от съществуващите 

системи на компанията към Матрикс 

3.0” 

 

Задължителни минимални технически 

характеристики:  

 

Mигриране на данни от съществуващите 

системи на компанията в Матрикс 3.0, 

включително: 

- нормализация и стандартизация на данни 

в съществуващите системи на компанията – 

адреси, телефони, имейли; 



 

 

 

--------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------

Документъ т е създаденпопроект BG16RFOP002-1.001-0369-C01 /18.01.2017 г. 

„Подкрепазавнедряваненаиновации в предприятията” Бенефициент:”ЕОС МАТРИКС ЕООД” 

Документът е създаден с финансоватаподкрепанаОперативнапрограма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияфондзарегионалноразвитие. 

ЦялатаотговорностзасъдържаниетонадокументАсеносиот „ЕОС МАТРИКС ЕООД ” и 

приникаквиобстоятелстванеможедасеприема, четозидокумент о 

тразявастановищетонаЕвропейскиясъюз и Управляващияорган. 

 

  

4 

4 

- проверка/одит на системата с оглед 

сигурност (penetration testing); 

 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Обособена позиция 1: „Доставка на 

софтуер за внедряване и интегриране на 

Матрикс 3.0 с други информационни 

системи” 

1. Участниците следва да предложат в 

своята оферта гаранционен срок, но не по-

дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни 

месеца. 

2. Участниците следва да предложат време 

за реакция и диагностика на екипа по 

поддръжка на Изпълнителя по време на 

гаранционната поддръжка, от подаването на 

сигнал в минути, но не по-кратко от 10 

(десет) минути. 

3. Участниците следва да предложат в 

своята оферта срок по време на 

гаранционната поддръжка за отстраняване 

на възникнал проблем, в минути, но не по-

кратко от 20 (двадесет) минути. 

4. Участниците следва да предложат в 

своята оферта срок за отстраняване на 

проблем по време на извънгаранционния 

срок в минути от подаването на сигнал за 

възникнал проблем не по-кратък от 20 

(двадесет) минути. 

 

 

Обособена позиция 2 „Извършване на 

услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на 

всички данни от съществуващите 

системи на компанията към Матрикс 

3.0” 

1. Участниците следва да предложат в 

своята оферта гаранционен срок, но не по-

дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни 

месеца. 

  



 

 

 

--------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------

Документъ т е създаденпопроект BG16RFOP002-1.001-0369-C01 /18.01.2017 г. 

„Подкрепазавнедряваненаиновации в предприятията” Бенефициент:”ЕОС МАТРИКС ЕООД” 

Документът е създаден с финансоватаподкрепанаОперативнапрограма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияфондзарегионалноразвитие. 

ЦялатаотговорностзасъдържаниетонадокументАсеносиот „ЕОС МАТРИКС ЕООД ” и 

приникаквиобстоятелстванеможедасеприема, четозидокумент о 

тразявастановищетонаЕвропейскиясъюз и Управляващияорган. 

 

  

5 

5 

2. Участниците следва да предложат време 

за реакция и диагностика на екипа по 

поддръжка на Изпълнителя по време на 

гаранционната поддръжка, от подаването на 

сигнал, в мнути, но не по-кратко от 10 

(десет) минути. 

3. Участниците следва да предложат в 

своята оферта срок по време на 

гаранционната поддръжка за отстраняване 

на възникнал проблем, в минути, но не по-

кратко от 20 (двадесет) минути. 

4. Участниците следва да предложат в 

своята оферта срок за отстраняване на 

проблем по време на извънгаранционния 

срок в минути от подаването на сигнал за 

възникнал проблем – пе но-кратък от 20 

(двадесет) минути. 
 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

Обособена позиция 1: „Доставка на 

софтуер за внедряване и интегриране на 

Матрикс 3.0 с други информационни 

системи” 

1. Наръчник за потребителя; 

2. Инструкция за инсталиране и 

конфигуриране;  

3. Програмен код. 

 

Обособена позиция 2 „Извършване на 

услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на 

всички данни от съществуващите 

системи на компанията към Матрикс 

3.0” 

1. Описание на процедурите и бизнес 

правилата за миграция, нормализация и 

стандартизация на данните; 

2. Доклад от проведената проверка/одит на 

системата с оглед сигурност (penetration 

testing) с находки и препоръки за 

отстраняване на установените слабости (ако 
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има такива) 
 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

 

Обособена позиция 1: „Доставка на 

софтуер за внедряване и интегриране на 

Матрикс 3.0 с други информационни 

системи” 

Доставчикът прехвърля по смисъла на 

чл.36, ал.2 от ЗАПСП изключително право 

върху доставения софтуерен продукт на 

Бенефициента. Бенефициента може да 

променя, видоизменя и надгражда и 

усъвършенства, включително и да измени 

основно доставения, така че за 

Бенефициента да има авторско право върху 

изменения софтуерен продукт по смисъла 

на ЗАПСП. 

 

Обособена позиция 2 „Извършване на 

услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на 

всички данни от съществуващите 

системи на компанията към Матрикс 

3.0” 

Изготвените документи в хода на 

изпълнението, стават изключителна 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на предаването им. 

След приключване изпълнението на 

договора или в случай на неговото 

предсрочно прекратяване, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да има каквито 

и да било претенции спрямо 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авторски права върху 

изготвени в хода на изпълнението 

данни и/или документи части от тях и/или 

всякакви други резултати. 

Такива претенции не може да има и по 
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отношение на приети дейности, които биха 

представлявали полезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резултат и биха могли да 

се приемат за обект на авторско право. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да 

разгласява, използва или предоставя на 

трети лица, каквато и да било изработена за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документация и/или 

данни, без 

изричното писмено предварително съгласие 

на последния. 

 
 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

 

Обособена позиция 1: „Доставка на 

софтуер за внедряване и интегриране на 

Матрикс 3.0 с други информационни 

системи” 

Обучение  от  минимум  3  работни  дни  на 

минимум двама  човека  от  персонала  на  

бенефициента,  за  сметка  на  кандидата  

проведено на мястото на изпълнение. 

 

Обособена позиция 2 „Извършване на 

услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на 

всички данни от съществуващите 

системи на компанията към Матрикс 

3.0” 

НЕПРИЛОЖИМО 

 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

 

Обособена позиция 1: „Доставка на 

софтуер за внедряване и интегриране на 

Матрикс 3.0 с други информационни 

системи” 

 

Въвеждане  в  експлоатация  на  доставения 

софтуер. 
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Обособена позиция 2 „Извършване на 

услуга за подпомагане в областта на 

трансфера на знания - миграция на 

всички данни от съществуващите 

системи на компанията към Матрикс 

3.0” 

 

НЕПРИЛОЖИМО 
 

Други: _____________________________ 

 

 
  

  

 

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 цена
1
 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 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се) 

 

Обособена позиция 1: „Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 

3.0 с други информационни системи” 

 

Плащане в размер на ...............  лв  (....................................)  с  ДДС, представляващо 

100% от от общата цена по чл. 2, в  срок  до  180  (сто  и осемдесет) календарни дни, при 

изпълнение на условията по чл.9 и при двустранно подписан от представители на двете 

страни окончателен констативен протокол без забележки  за  напълно  завършена  доставка  и  

въвеждане  в  експлоатация на доставения софтуер  както  и предадени следните описани по-

долу документи:  

- Наръчник за потребителя; 

- Инструкция за инсталиране и конфигуриране;  

- Програмен код. 

 

Обособена позиция 2 „Извършване на услуга за подпомагане в областта на трансфера 

на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на компанията към 

Матрикс 3.0” 

 

Плащане в размер на ...............  лв  (....................................)  с  ДДС, представляващо 

100% от от общата цена по чл. 2, в  срок  до  180  (сто  и осемдесет) календарни дни, при 

изпълнение на условията по чл.9 и при двустранно подписан от представители на двете 

страни окончателен приемо-предавателен протокол без забележки  за  завършено  

предоставяне на услугите, както  и предадени следните описани по-долу документи:  

- Протокол за приемане на извършена работа по  миграция и нормализация на данните; 

- Номенклатура на населените места, улиците и номерата за Р България, спрямо които е 

нормализирана и структурирана адресната информация; 

-  Доклад за одит на системата с оглед сигурност (penetration testing). 

 

 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  

цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  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; 
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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); 

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

изискват); 

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) 

 


