ДО
Балкан Интернет Ексчейндж ООД
(Бенефициент- наименование)

гр. София, ул. „Овче поле“ 122, ет. 3
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Услуги по въвеждане и сертификация на интегрирана система за управление съгласно
стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013 в
БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД”: Обособена позиция №2: Услуги по
сертификация на въведена в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД интегрирана
система за управление на качеството, околната среда и сигурността на информацията,
съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO
27001:2013”.
(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:
“Услуги по въвеждане и сертификация на интегрирана система за управление съгласно
стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013 в
БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД, Обособена позиция №2: Услуги по
сертификация на въведена в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД интегрирана
система за управление на качеството, околната среда и сигурността на информацията,
съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO
27001:2013”
(наименование на предмета на процедурата)

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. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ” 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 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
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
месеца, считано от датата изпращане на писмена заявка от Балкан Интернет Ексчейндж ООД
за насрочване на сертификационни одити, в т. ч. :
- срок за провеждане на сертификационните одити: ………………………календарни
дни и
- срок за издаване на трите сертификата………….календарни дни.
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
Балкан Интернет Ексчейндж ООД

Предложение на кандидата

Забележка

(наименование на бенефициента)

Услуги по сертификация на въведена в
БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ
ООД интегрирана система за управление
на качеството, околната среда и
сигурността на информацията, съгласно
стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС
EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO
27001:2013”.
Основните етапи, които следва да бъдат
извършени от избрания изпълнител са:
1. Определяне на дати за одит
2. Провеждане на първи етап на
сертификационния одит - преглед на
разработената документация, проверка
на степента на готовност за следващия
етап и изготвяне на доклад, който може
да съдържа констатации, изискващи
отстраняване на пропуски преди
провеждане на втория етап
3. Провеждане на втори етап на
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. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” 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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сертификационния одит - оценка на
ефикасността на въведената система;
събиране на информация и доказателства
за съответствие с изисквания на
стандартите и с приложимите
нормативни изисквания (изготвяне и
предоставяне на доклад с констатации от
одиторите)
4. Вземане на решение за издаване на
сертификат от комисия
5. При положително решение - регистрация
на сертификациите; изготвяне на график
на контролните одити
6. Издаване на сертификати за съответствие
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
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№

Описание на услугите

1

Услуги по сертификация на
въведена в БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ
ООД интегрирана система за
управление на качеството,
околната среда и сигурността
на информацията, съгласно
стандартите, както следва:
БДС EN ISO 9001:2015
БДС EN ISO 14001:2015
БДС EN ISO 27001:2013
Общо:

2
3
4

К-во /бр./

Обща цена в лева без ДДС

1
1
1

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: Плащане в размер на 100% от
стойността на услугата, платими в срок до 5 дни след получаване на одиторски доклад,
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
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съдържащ оценка на наблюденията от проведените сертификационни одити и представяне на
оригинална фактура.
( 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. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет
от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:
3.1.Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три
приключили финансови години (2014г., 2015г. и 2016г.), в зависимост от датата,
на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;
3.2.Справка за оборота от сходни дейности за последните 3 приключили финансови
години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:
4.1.Списък на изпълнени договори със сходен предмет на дейност през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;
4.2.Референции за добро изпълнение на договорите;
4.3.Документи, доказващи наличието на валидна акредитация за сертификация на
Системи за управление, разработени спрямо ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
27001:2013 с включен обхват на дейностите по 69.02 от КИД или еквивалент.
Документите за акредитация за сертификация на Системите трябва да са издадени
от Орган по акредитация, член на Международна организация по акредитация
(ЕА, IAF и др.);
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: неприложимо.
ДАТА: _____________ г.

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