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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ чрез ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 
СЛИВЕН 

гр. Сливен, бул. „Бургаско шосе” 59, 044 66 77 09, e-mail: admipf.prj@gmail.com; http://tu-sliven.com   

 
 

ПОКАНА 
 

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5  т. 2  от 

Закона за обществени поръчки 

 

На основание чл. 14, ал. 5 т.2  от Закона за обществени поръчки, във 
връзка чл.3 ал.1 от ЗОП, Ви отправям покана за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка,както следва: 

1. Предметът на обществената поръчка е: 

„Закупуване на лицензи за специализиран софтуер – платформа за 
електронно обучение”. 

2. Начин на изпълнение на поръчката – със сключване на договор. 

3. Срок на изпълнение на поръчката – 1 месец след сключване на 
договора. 

4. Място на извършване на услугата – ТУ – София, “Факултет и Колеж – 
Сливен”. 

5. Изисквания към предмета на поръчката: Софтуерът за електронно 
обучение трябва да бъде напълно интегрирано софтуерно решение, 
съдържащо следните модули: административен модул, модул за 
управление на курсове, модул за антиплагиатство и  модул електронен 
дневник. Видео-конферентна връзка и мобилност. Всички модули и 
функционалности на софтуера трябва да бъдат изцяло съвместими и 
интегрирани помежду си с цел гарантиране на безпроблемната работа 
на решението като цяло. Освен това, софтуерът за електронно 
обучение, включващ всички предложени модули и функционалности, 
трябва да бъде с доказано и проверено качество и внедрен в 
практиката. Доставката на софтуера трябва да включва задължително 
предоставяне на безсрочен лиценз за ползване на цялостното 
софтуерно решение и всички негови модули и функционалности, с 
безплатна периодична актуализация за срок от пет години от 
закупуването.  
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Първи етап: Изпълнителят трябва да извърши следните основни 
дейности: 

• Доставка на безсрочни лицензи за ползване на софтуер за 
електронно обучение; 

• Инсталация, конфигурация, адаптиране и тестване на софтуера с 
цел осигуряване на пълна работоспособност; 

• Доставка на документация за работа и администриране със 
софтуера. 

 

6. Изисквания към участника: 

Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 на ЗОП; 

 

7. Изисквания за минимално съдържание на офертата: 

7.1. В плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: 

7.1.1. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен 
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец или копие от документ за самоличност 
когато участникът е физическо лице; 

7.1.2. Административни данни за участника в процедурата (Приложение № 
1); 

7.1.3. Копие на документ за авторски права (сертификат) за програмен 
продукт McMaster; 

7.1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 
от ЗОП (Приложение № 2); 

7.1.5. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 

 

7.2. В плик № 2 с надпис „Предлагана цена” 

Ценово предложение (с включен ДДС, което да е изрично упоменато). 
Срокът на валидност на предложението да бъде до изтичане срока на договора. 

8. Офертата да се представи в писмена форма на български език, в 
запечатан непрозрачен плик. Всеки лист от офертата е необходимо да 
бъде подписан и подпечатан. В плика да се постави Списък на 
документите,съдържащи се в офертата. На плика да бъдат изписани 
име на лицето, което прави предложението, адрес и наименование на 
предмета на обществената поръчка, както и да бъде поставен печат на 
кандидата. 
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9. Участникът да представи (изпрати) офертата (предложението) си на 
адрес: гр. Сливен, 8800, бул. „Бургаско шосе” № 59, кабинет 1315 от 
1000÷1200 часа и от 1400÷1700 часа всеки ден. 

10. Краен срок за приемане (получаване) на офертата – 1600 часа на 
4.03.2013 г. При приемането на офертата, върху плика ще се 
отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, като 
посочените данни ще се записват във Входящ регистър за подадените 
оферти. 

11.  Плащането ще се извършва по банков път в срок до 30 (тридесет) дни 
след извършване на услугите и след представяне във Финансова 
служба на ТУ – София, “Факултет и Колеж – Сливен” на фактура 
оформена съгласно действащото законодателство. 

12.  Поканата заедно с посочените приложения е публикувана на Интернет 
страницата на ТУ – София, “Факултет и Колеж – Сливен” (www.tu-
sliven.com). 

 

За допълнителна информация – тел: 0895586457 

 

Приложения: 

1. Административни данни за участника; 

2. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1, 2 и 5 от ЗОП. 

 

 
 
 

   Ръководител проект ………................................. 
          (проф. д.т.н. Ст.Карапетков) 
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Приложение № 1 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

на участника в обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лицензи за 
специализиран софтуер – платформа за електронно обучение  ”. 

1. Фирма ............................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

ЕИК по БУЛСТАТ .................................. 

2. Седалище: гр. ......................, област......................., община........................, 

ж.к. .................................., улица ........................................................., №……., 

Тел........................., Факс:......................, e-mail:.......................... 

3. Адрес за кореспонденция: гр. ......................, област......................., 

община........................, ж.к. .................................., улица 

........................................................., №……., 

Тел........................., Факс:......................, e-mail:.......................... 

4. Представляван от:..................................................................., ......................, 

ЕГН:.................................. л.к. .............................., изд..............., от.................. 

5.Обслужваща банка:.........................................................................................., 

IBAN: ..................................................................., BIC: ....................................., 

Титуляр на сметката: .......................................................................................... 

 

 

 

_______________                                                              ___________________ 

(дата)          (подпис, печат) 
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Приложение № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5 от Закона за 
обществените поръчки 

От _____________________________________, в качеството си на 

________________________________ на _________________________________, 

ЕИК ___________________ със седалище гр. ___________________, община, 

ул. _______________ №_____, участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Закупуване на лицензи за специализиран 
софтуер – платформа за електронно обучение”, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. По чл.47, ал.1 от ЗОП: 

1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс; 

 подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ; 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; 

 престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 

 престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс. 

1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 

1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 

2. По чл.47, ал.2 от ЗОП: 

2.1. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на 
задължения по договор за обществена поръчка. 

2.2. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.313 от Наказателния кодекс 
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

3. По чл. 47, ал.5 от ЗОП: 

3.1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба 
на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с 
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
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3.2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
Забележка1: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП; 

………………..                                                                                 
Декларатор:…………………… 
(дата на деклариране)                                                                                                                 (подпис, печат) 


