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Проект  „Нова заетост в Интерланг ЕООД“, BG05M9OP001-1.003-0364-C01 се осъществява с финансовата 
подкрепа на  Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016г. 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИНТЕРЛАНГ ЕООД, бенефициент по проект „Нова заетост в Интерланг 
ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.003-0364-C01, от 15.09.2016 г., процедура  
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна Програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020.  
 

ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез 
публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 
160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 
сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за 
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
 

 
ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: Оборудване на новите работни места- закупуване на 
софтуер по проект BG05M9OP001-1.003-0364-C01 
 

 
ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКАТА:  
Осигуряване на материално-техническото обезпечаване на новите работни места с 
необходимия софтуер 
 

Процедурата е разделена на обособени позиции и включва: 
 

Обособена позиция № 1: Доставка на специализиран преводачески софтуер - 3 бр. 
 

 Доставка на SDL Trados Studio 2015 Professional (Network) или еквивалентен софтуер- 3 
бр. 

 

Обособена позиция № 2: Доставка на два вида специализиран софтуер за обработка на 
файлове – общо 5  броя 
 

 Доставка на ABBYY FineReader 12 Professional Edition или еквивалентен софтуер - 4 бр. 
 Доставка на Adobe Acrobat XI Professional или еквивалентен софтуер - 1 бр. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Предложената цена не следва да надвишава:  
За Обособена позиция № 1 сумата от 10 000.00 лв. (десет хиляди лева) без ДДС.  
За Обособена позиция № 2: сумата от 2 000.00 лв. (две хиляди лева) без ДДС. 
 
 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:  
 

 Всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение в свободен текст, 
като се води от изискванията, посочени в настоящето съобщение, с подпис на кандидата 
и печат (ако е приложимо); 

 Всеки кандидат може да подаде оферта за една или всички обособени позиции. 
 Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят в ценовите си предложения 

стойност на услугата без ДДС (цифром и словом);  
 Ценовите предложения се подават електронно на страницата на Информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – ИСУН 2020 
в раздел Е-тръжни процедури, на електронния адрес на бенефициента 
(interlang@interlang.net) или в офиса на бенефициента на адрес: гр. София 1680, бул. 
„България“ №88, офис 8. 
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ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО В ИСУН 2020: 28.12.2016 г. 
  

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 30.12.2016 г. 
 

E-mail за подаване на ценови предложения: interlang@interlang.net 

mailto:interlang@interlang.net

