ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО

ДО
„ГРОСМАН“ ООД
Гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 9
ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка на специализирано софтуерно приложение - система за управление на
процесите“
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:
„Доставка на специализирано софтуерно приложение - система за управление на
процесите“
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 ______________________
ще ползваме/няма да ползваме
подизпълнители.
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата - ________________
календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP0022.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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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
„ГРОСМАН“ ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките:
Доставка на специализирано софтуерно
приложение - система за управление на
процесите
Минимални изисквания:
Системата трябва да бъде разделена на
минимум четири части:
web базирана част;
част базирана на мобилни устройства
(таблети/телефони/други
индустриални
устройства);
част със справки в реално време;
част с анализи на базата на
исторически данни.
Системата, която ще бъде внедрена ще
актуализира всички процеси и ще поеме
функциите на действащите системи за
управление на счетоводството и човешките
ресурси като ги обедини и автоматизира.
Характеристики:

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №
BG16RFOP002-2.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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Възможност за наблюдение на
ефективността
на
операторите/на
производствената линия в шивашко
предприятие, в реално време.
Отчитане на ефективността на
поточната линия на шивашко предприятие в
реално време.
Не-релационна (NoSQL) база данни,
поемаща натоварване за 40 едновременни
потребителя;
предоставя възможност да бъде
обединена информацията от процесите по
управление на изработка на продуктите,
обект на клиентска поръчка, визуализация
на поръчките и продуктите в тях, в едно
логическо работно пространство. Това ще
позволи всички въвлечени в тези процеси
екипи, да разполагат с унифициран
информационен източник, единна система за
управление на задачите(процесите) и да
работят с точната информация в реално
време. Така ще се постигне ускоряване на
процесите по изпълнение на клиентска
поръчка, оптимизация на дейността на
служителите, намаляване на рисковете от
грешки и постигане на по-бърза пазарна
реализация.
Работни задачи и процеси (Рaботните
процеси workflows) ще са предварително
дефинирани последователности от задачи,
като резултатът от всяка задача ще определя
посоката на разклонение на работния процес
и съответно следващата задача, която ще се
генерира за изпълнение. Решението ще
предоставя възможност за създаване,
организиране и разпределение на задачи
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №
BG16RFOP002-2.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

3

4

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО
между различните организационни единици,
тяхното проследяване и изпълнение.
Всеки, от въвлечените в работата с
клиента служители, ще получава и
изпълнява задачи.
Работните задачи ще обхващат:
•
Въвеждане на информация от
поръчка от клиент;
•
Стартиране и управление на процес
за изпълнение на поръчката;
•
Разпределение на задачи между
организационни единици на последователен
и паралелен принцип – дизайн, кроене,
рязане, шиене, пране, гладене, пакетаж,
експорт;
•
Маркиране на изпълнението на
задачи, с необходимата съпътстваща
документация и информация;
•
Маркиране на изпълнението на
клиентската поръчка.
Изисквания
за
технически
преиумещества, които са обект на
оценка:
- Частта, базирана на мобилни
устройства да е реализирана като
native приложение за операционни
системи за мобилни устройства IOS
и Android;
- Частта, базирана на мобилни
устройства,
да
включва
функционалност за сканиране на
баркодове
в
режим
на
последователно
сканиране
на
множество баркодове (сканират се
поредица от баркодове, след което
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №
BG16RFOP002-2.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
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-

-

-

се задава обща операция за всички
тях);
Предложена е архитектура, при
която
възможностите
на
нералационната база данни са
допълнени в рамките на хибридно
решение, включващо и релационна
база данни;
Реализацията на анализи на базата
на исторически данни да се базира на
динамичен модул за справки, в който
отделни справки се описват с мета
данни и могат да бъдат добавяни
справки без промяна на програмния
код на приложението;
Описанието
на
предлаганата
реализация на функционалностите
за управление на работните задачи
да включва диаграма на процеса,
примерни екранни форми, use case
диаграми и примерен модел на
данните за всяка от изброените
основни функционалности

Забележка: Всички марки и модели, които
фигурират в минималните технически
и/или функционални характеристики,
могат да бъдат заменени с еквивалент.
Изисквания към гаранционната поддръжка:
Срок на гаранционна поддръжка: минимум
12 (дванадесет) месеца, максимум 60
(шестдесет) месеца

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №
BG16RFOP002-2.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета на
процедурата:
При извършването на доставката от
избрания изпълнител ще се изисква да
предостави документация удостоверяваща
технически и функционални характеристики
и ръководство за експлоатация на системата
или еквивалентен документ.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
НЕПРИЛОЖИМО
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО
Други: Протокол за извършен физически
оглед
по
образец,
подписан
от
представители на кандидата и възложителя.
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

Обща цена в лева
без ДДС (не се
попълва при извършване
на периодични доставки)

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №
BG16RFOP002-2.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

1

Доставка на специализирано
софтуерно приложение система за управление на
процесите

1 бр.

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: ............................... (моля, посочете
предлаганият начин на плащане, описан в раздел III.1.2) от Публична покана)
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. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от
2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация;
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);
1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №
BG16RFOP002-2.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
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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 – протокол за извършен физически оглед по образец, подписан от
представители на кандидата и възложителя;

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №
BG16RFOP002-2.023-0006-C01 „Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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