"СТЕАРИНОС" ООД

Приложение № 4
към публичната покана

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
По процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“ по реда на
ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет: „Разработване и въвеждане на системи за
оптимизация организацията на труда, управление и развитие на човешките
ресурси с четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за
управление на човешките ресурси
Обособена позиция 2: Внедряване на иновативни модели и системи за
оптимизиране на работната среда и повишаване на производителността и
опазване на околната среда
Обособена позиция 3: Внедряване на софтуер за управление на човешките
ресурси
Обособена позиция 4: Внедряване на система за контрол на достъпа и
електронно управление на работния процес“, във връзка с изпълнението на
проект: Добри и безопасни условия на труд в "Стеаринос" ООД BG05M9OP0011.008-0236, с Договор от 09.06.2017г., № BG05M9OP001-1.008-0236-C0,
финансиран по процедура “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа към
обявените от бенефициента условия.
Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта и може
да представи ценови предложения за всяка позиция поотделно.
Офертата следва да е изготвена съгласно образеца от документацията и да
съдържа техническо и ценово предложение. Към офертата следва да се приложат
всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.
Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в
Оригинал или заверено копие, съответно заверени от кандидата с думите:
„Вярно с оригинала“, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента
към конкретните документи. Офертите за участие в процедурата се изготвят на
български език. Документи, представени на друг език следва да бъдат
представени с превод на български език.
Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето,
през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
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подизпълнител в оферта на друг кандидат, не може да представи самостоятелна
оферта.
Офертата се подава в Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.
Оферти, които не са представени чрез Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, не се разглеждат
и не се оценяват.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване,
не се разглеждат и не се оценяват.
С подаване на оферта по Обособена позиция 3, всички участници следва да
представят линк към уеб базирана демо версия с всички модули и
функционалности на софтуера.
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