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ПОКАНА
За представяне на оферта за подготовка но документи за регистрация на
интелектуална собственост
Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO003-1.1.06-0059-C0001/07.12.2012г. по Приоритетна ос «Развитие на
икономика, базирана на знания и иновационни дейности» на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, с оглед
на необходимостта от избор на изпълнител за регистрация на интелектуална
собственост, и на основание чл.12 от Постановление № 55 на Министерския съвет от
2007 г., Ви отправям Покана за представяне на оферта, при следните условия на
изпълнение:
1. Изпълнителят да извърши следните доставки/услуги:
1.1 Консултации, подготовка и съдействие за подаване на заявки за регистрация
на дизайни 20W RGB
светодиоден излъчвател, 40W RGB
светодиоден
излъчвател и 35W интелигентен светодиоден излъчвател в Норвегия,
Швейцария и Турция.
1.2. Подготовка и подаване на документи в Патентното ведомство на Р.България
за регистрация на топология на интегрална схема „9W светодиоден
излъчвател с вграден драйвер“.
1.3. Подготовка и подаване на документи в Патентното ведомство на Р.България
за регистрация на три дизайна за линейни светодиодни излъчватели.
Кандидатите представят
настоящата Покана.
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2. Място на изпълнение: София
3. Цена и начин на плащане по договора:
3.1. Ценовото предложение следва да бъде в лева без ДДС, съгласно образец на
Ценова оферта, приложение към настоящата покана.
3.2. Плащането ще се извърши по банков път в тридневен срок след приемане на
работата по договора.
4. Условия за участие:
4.1. Кандидатите подават техническо и ценово предложение в писмен вид,
съгласно приложения образец на Техническа и Ценова оферта.
4.2. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен от него
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху
плика се посочва името/наименованието на кандидата, адрес за
кореспонденция, телефон, и по възможност факс и елекронен адрес.

4.3. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатан или скъсан плик.
5. Изисквания към кандидатите:
5.1 Към договора да бъде приложена Декларация по чл.31, ал.8 от
Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. Декларацията се
представя от лицата посочени в чл.31, ал.5 от Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2007 г.
6. Срок за изпълнение: до 45 дни от сключването на договора.
7. Срок за валидност на офертите: до 30 дни от подаването на офертата.
8. Място и срок за представяне на предложенията - в офиса на
«Хибридни интегрални схеми» АД, на адрес: София 1113, ул. Райко
Алексиев 46Б. Краен срок за приемане на оферти – 18.05.2015г.,
17:00 часа
9. Изборът на изпълнител ще бъде извършен на базата на:
9.1. Най-ниска цена.
Забележка: Към поканата се прилагат:
1. Образец на Декларация по чл.31, ал. 7 от ПМС № 55/2007г.
2. Образец на Техническа оферта
3. Образец на Ценова оферта
4. Образец на договор за изпълнение
Дата на изпращане на поканата : 11.05.2015г.
БЕНЕФИЦИЕНТ:
(Кръстин Батев – изпълнителен директор)
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
По чл.31, ал.8 от Постановление на МС № 55/2007 г.
Долуподписаният/-ата
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________,
издадена на _________________ от МВР – гр. _______________,
(дата на издаване)
(място на издаване)
адрес:_____________________________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на
___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право
да представлява и управлява –
напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на
органите за управление и контрол
на кандидата и др.)
на _______________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)
търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен
код № _______________, със седалище _______________ и адрес на управление
__________________________________________, тел.: _____________,
факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура
за
определяне на изпълнител с предмет “_____________________________________”,
(наименование на процедурата)



Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 31, ал. 5 на ПМС № 55 от 2007 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.”, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

1. Аз и представляваният от мен кандидат не попадаме в някоя от категориите,
определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските
общности;
2. Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на §
1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента
или с член на управителен или контролен орган на бенефициента;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.

____________ 20_____г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР: _______________
(подпис)
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ДО
________________________
(Бенефициент- наименование)
________________________
(Адрес на бенефициента)
ЦЕНОВА

ОФЕРТА

ОТ:_____________________________________________________________
(наименование на кандидата)
за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет:
.....................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с получена Покана за представяне на оферта с горепосочения
предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:
І. ЦЕНА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните
цени:
№

Описание на
услугите/доставките

К-во
/бр./

Единична
цена в лева

Обща цена в
лева без ДДС

1
2
3
4
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)
Декларираме, че настоящата оферта е валидна до __________________
(посочва се срока, определен от бенефициента в поканата за участие).
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: ______________________
(описва се, съгласно посоченото от бенефициента в поканата)

При несъответствие 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.
ДАТА: ____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:_______________
_________________________________
(име и фамилия)
_______________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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ДО
________________________
(Бенефициент- наименование)
________________________
(Адрес на бенефициента)
ТЕХНИЧЕСКА

ОФЕРТА

ОТ:_____________________________________________________________
(наименование на кандидата)
за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет:
......................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на
поръчката с горепосочения предмет.
Предлагаме да изпълним предмета на поръчката, в съответствие с
изискванията на „..........................................” (наименованието на бенефициента),
посочени в Поканата, както следва:
... (прави се пълно описание на предлаганата доставка/услуга)
...
Ще изпълним обекта на процедурата в срок от __________________,
(работни/календарни дни/месеци
или др.), но не повече от срока указан в поканата.
Декларирам, че настоящата оферта е валидна до __________________,
( дни/ месеци), но не повече от
срока указан в поканата.
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на
процедурата в описания вид и обхват.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на
процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
Приложения към техническата оферта:

1. Удостоверение за актуално състояние-оригинал (в случай, че кандидатът е
регистриран по ЗТР е достатъчно да представи валиден ЕИК);
2. Ценова оферта по образец

ДАТА: ___________г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________
____________________________________
(име и фамилия)
___________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

