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Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител
По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ДО 
„АРОМА“ АД
УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ № 12
1271 СОФИЯ

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител
(вид на процедурата)

с предмет:  “  Предоставяне  на  услуги  в  рамките  на  проект  по  договор  №  4МС-02-
28/27.04.2012г ” със следните обособени позиции:
(наименование на предмета на процедурата)

Обособена позиция 1:
Разработване и внедряване на системата за управление на работата с клиенти (CRM) 
в ERP  системата Microsoft Dynamics AX

Обособена позиция 2:
Разработване и внедряване на системата за управление на складовите запаси  в ERP 
системата Microsoft Dynamics AX

Обособена позиция 3:
Разработване  и  внедряване  на  добри  производствени  практики  в  козметичната 
индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007 

Обособена позиция 4:
Разработване и внедряване на Система за управление на основата на BRC Category 7 
(Chemicals - Cosmetics), Product Group 1

Обособена позиция 5:
Сертификация  в  съответствие  с  добрите  производствени  практики  в  козметичната 
индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007  

Обособена позиция 6:
Сертификация  в  съответствие  с  изискванията  на  BRC  Category  7  (Chemicals  - 
Cosmetics), Product Group 1
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С  настоящото  представяме  нашата  техническа  оферта  за  изпълнение  на  обявената 
процедура с горепосочения предмет. 
Предлагаме да изпълним 
Обособена позиция 1:

Разработване и внедряване на системата за управление на работата с клиенти (CRM) 
в ERP  системата Microsoft Dynamics AX

Обособена позиция 2:
Разработване и внедряване на системата за управление на складовите запаси  в ERP 
системата Microsoft Dynamics AX

Обособена позиция 3:
Разработване  и  внедряване  на  добри  производствени  практики  в  козметичната 
индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007 

Обособена позиция 4:
Разработване и внедряване на Система за управление на основата на BRC Category 7 
(Chemicals - Cosmetics), Product Group 1

Обособена позиция 5:
Сертификация  в  съответствие  с  добрите  производствени  практики  в  козметичната 
индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007  

Обособена позиция 6:
Сертификация  в  съответствие  с  изискванията  на  BRC  Category  7  (Chemicals  - 

Cosmetics), Product Group 1 (посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с 
изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие.

Забележка: Моля, премахнете текста, който не се отнася за Вас. Оставете само 
обособената позиция  ,   за която кандидатствате.   

Техническата  оферта  съдържа  Н/П варианта*  за  изпълнение  на  предмета  на 
процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие.
(*попълва  се  ако  в  документацията  е  позволена  вариантност  на  офертите  и  ако  
кандидатът предлага такава)

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани 

в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта. 

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________, 
(работни/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в обявата/поканата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с 
приложения  към  настоящата  техническа  оферта  график  за  изпълнение  на  предмета  на 
процедурата - Приложение № 2.

(* попълва се, когато предмета на процедурата  изисква различни срокове за изпълнение
)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета 

на настоящата процедура, ще изпълним следното:
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Изисквания и условия на

______“Арома“ АД______

(наименование на бенефициента)

Предложение на 

кандидата

Забележка

Обособена  позиция  №  001 
Наименование   Разработване  и  внедряване   
на  системата  за  управление  на  работата  с 
клиенти (CRM)    в ERP  системата Microsoft   
Dynamics AX 

Изисквания към изпълнението и качеството 
на услугите:

1. Стартиране на проекта
2. Срещи  по  дизайн  и  изготвяне  на 

документация
3. Настройки  и  създаване  на  печатни 

форми
4. Потребителски тест на системата
5. Миграция на данни
6. Съдействие при реална работа
7. Управление на проект

Изисквания  към  документацията, 
съпровождаща изпълнението на предмета на 
процедурата (ако е приложимо): 

1. Изготвяне на ръководства 
2. Издаване  на  лиценз/протокол/ 

ръководство  удостоверяващ 
функционирането  на  софтуерната 
система  от  съответния 
доставчик/внедрител.

Изисквания  към  правата  на  собственост  и 

правата  на  ползване  на  интелектуални 

продукти (ако е приложимо).

Права за ползване /лиценз/ на системата за 
управление на работата с клиенти (CRM)    в   
ERP  системата Microsoft Dynamics AX
Изисквания  за  обучение  на  персонала  на 
бенефициента за експлоатация :

1. Обучение на екип по проекта
2. Обучение на крайни потребители

Обособена  позиция  №  002 
Наименование Разработване  и  внедряване 
на  системата  за  управление  на  складовите 
запаси  в ERP  системата Microsoft Dynamics 
AX .

Изисквания към изпълнението и качеството 
на услугите:

1. Стартиране на проекта
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2. Срещи по дизайн и изготвяне  на 
документация

3. Настройки и създаване на печатни 
форми 

4. Разработка  на  Warehouse 
management  функционалност  за 
PDA  устройства  (замества 
закупуването  на  специализиран 
софтуер за тях)

5. Потребителски тест на системата
6. Миграция на данни
7. Съдействие при реална работа
8. Управление на проект

Изисквания  към  документацията, 
съпровождаща изпълнението на предмета на 
процедурата (ако е приложимо): 

1. Изготвяне на ръководства
2. Издаване  на  лиценз/  протокол/ 

ръководство  удостоверяващ 
функционирането на софтуерната 
система  от  съответния 
доставчик/внедрител.

Изисквания  към  правата  на  собственост  и 

правата  на  ползване  на  интелектуални 

продукти (ако е приложимо).

1. Права  върху  разработената 
Warehouse  management 
функционалност  за  PDA 
устройства  (замества 
закупуването  на  специализиран 
софтуер за тях)

Изисквания  за  обучение  на  персонала  на 
бенефициента за експлоатация :

1. Обучение на екип по проекта
2. Обучение на крайни потребители

Обособена  позиция  №  003 
Наименование Разработване  и  внедряване 
на  добри  производствени  практики  в 
козметичната  индустрия,  съгласно 
изискванията на стандарта ISO 22716:2007.

Изисквания към изпълнението и качеството 
на услугите:

Предварителен анализ:
1.     Запознаване  с  процесите  в 

Организацията;
2.   Провеждане  на  обследване  -  одит 

(наблюдения и интервюта) за установяване на  
съответствие с изискванията на ISO 22716:2007;

3.   Среща - интервю с всички служители 
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на ключови позиции
4.    Преглед  на  документацията,  която 

съществува в организацията
5.  Предварително планиране  на  етапите 

на  разработване  и  внедряване  на  добрите
производствени практики в организацията.

Разработване на документацията:
1. Разработване  на  документите  от 

добрите производствени практики;
2. Оценка на риска;
3.    Обсъждане  и  коригиране  на 

документите  от  добрите  производствени 
практики;

4.    Приемане  на  финална  версия  на 
документите  от  добрите  производствени 
практики.

Внедряване  на  добрите 
производствени практики:

1.     Внедряване  на  документите  от 
добрите производствени практики;

2.   Провеждане на вътрешен одит;
3. Консултантска помощ за отстраняване 

на открити евентуални несъответствия.
Изисквания  към  документацията, 
съпровождаща изпълнението на предмета на 
процедурата (ако е приложимо): 

Разработване на документация:
1. Разработване  на  документите  от 

добрите  производствени 
практики;

2. Оценка на риска;

Изисквания  за  обучение  на  персонала  на 
бенефициента за експлоатация :

1.   Обучение  на  персонала  за  работа 
съгласно  изискванията  на  документите  от 
добрите производствени практики.
Обособена  позиция  №  004 
Наименование Разработване  и  внедряване 
на  Система  за  управление  на  основата  на 
BRC  Category  7  (Chemicals  -  Cosmetics), 
Product Group 1.

Изисквания към изпълнението и качеството 
на услугите:

Подготовка, Анализ и Планиране
Създаване организация:
1. Определяне на Представител на 

ръководството,Определяне на 
Съвет по системата 

2. Обучение на ръководния персонал
3. Същност и изисквания на 

стандарта 
4. Разясняване на задачите по 

изграждане на системата
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Диагностичен  одит  и  анализ  на 
дейността

Изготвяне и приемане на:
1. Задание за разработване и 

внедряване на системата
2. Програма от неотложни мерки
3. Политика на ръководството
Разработване на документи
1. Разработване  на  основните 

документи -Наръчник  и Основни 
процедури /ОП/ на системата

2. Разработване  на  методика  за 
оценка на риска;

3. Разработване  на  Работните 
документи  и  на  Оперативните 
документи  на системата

4. Проверки  по  изпълнение 
“Програмата от неотложни мерки”

Внедряване
1. Внедряване на системата
2. Провеждане на вътрешен одит на 

системата  и  отстраняване  на 
несъответствията

3. Преглед  на  ръководството  и 
официално  внедряване  на 
системата

Консултации  и  съдействие  при 
провеждането на сертификацията

Изисквания  към  документацията, 
съпровождаща изпълнението на предмета на 
процедурата (ако е приложимо): 

Разработване на документация:
1. Разработване  на  основните 

документи -Наръчник  и Основни 
процедури /ОП/ на системата

2. Разработване  на  методика  за 
оценка на риска;

3. Разработване  на  Работните 
документи  и  на  Оперативните 
документи  на системата

Изисквания  за  обучение  на  персонала  на 
бенефициента за експлоатация :

1. Обучение на ръководния персонал
Обособена  позиция  №  005 
Наименование Сертификация  в 
съответствие  с  добрите  производствени 
практики  в  козметичната  индустрия, 
съгласно  изискванията  на  стандарта  ISO 
22716:2007 .

Изисквания към изпълнението и качеството 
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на услугите:

1.  Подготовка  за  сертификация  и 
Първоначален одит (одит за адекватност): 
преглед на документацията,  провеждане на 
одит  на  място,  получаване  на  доклад  от 
предварителния  одит,  предприемане  на 
коригиращи/превантивни  действия  при 
необходимост.
2.  Сертификационен  одит  (одит  за 
съответствие):  одит  на  предприети 
коригиращи действия 
3. Издаване на Сертификат  за внедрена и 
работеща  Система  за  управление  на 
качеството  в  съответствие  с  добрите 
производствени  практики  в  козметичната 
индустрия,  съгласно  изискванията  на 
стандарта ISO 22716:2007. 
Обособена  позиция  №  006 
Наименование Сертификация  в 
съответствие  с  изискванията  на  BRC 
Category  7  (Chemicals  -  Cosmetics),  Product 
Group 1.

Изисквания към изпълнението и качеството 
на услугите:

1.  Подготовка  за  сертификация  и 
Първоначален одит (одит за адекватност): 
преглед на документацията,  провеждане на 
одит  на  място,  получаване  на  доклад  от 
предварителния  одит,  предприемане  на 
коригиращи/превантивни  действия  при 
необходимост. 
2.  Сертификационен  одит  (одит  за 
съответствие):  одит  на  предприети 
коригиращи действия.
3. Издаване на Сертификат  за внедрена и 
работеща  Система  за  управление  на 
качеството  съгласно  BRC  Category  7 
(Chemicals  -  Cosmetics),  Product  Group  1, 
обхват  на  сертификация  -  Manufacture  of 
toiletries, cosmetics and personal care products.

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.
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Приложение № 1 – Описание на методиката за предоставяне на услугите от предмета 
на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата;
Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата).

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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