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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

АВКО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Процедура за избор с публична покана за определяне на изпълнител за услуги  
 

Предмет на процедурата:  
Избор на изпълнител за Консултантски услуги маркетингови проучвания и разработване на 
маркетингова стратегия за реализация на внедряваните в производство иновативен 
продукт/процес. 
 
Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO003-
1.1.07- 0026 - C0001 
С наименование:  " Иновационни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ ”  
 
Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” 
 
Бенефициент: АВКО АД  
 
Изискване към услугите е да отговарят на следните минимални технически характеристики: 
 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

 
Услугите включват извършването на задълбочени пазарни проучвания и анализи, които ще са в 
основата на изграждане на интегрирана маркетингова стратегия за позициониране на новия продукт 
(Двупосочно разпънати листи от ПТФЕ) и технология (Метод за производство на двупосочно 
ориентирани уплътнителни листи от политетрафлуоро-етилен) на пазара.  
Стратегията трябва да опише методи и подходи за планиране и развитие на дистрибуционна мрежа, 
канали за комуникация с клиентите, ценова политика, развитие на рекламна стратегия и др.  
 
Стратегията трябва да  предложи целевите пазари и да опише спецификата им, да анализира силните 
и слаби страни на конкурентите, да предложи канали за дистрибуция, както и начини за управление 
на връзките с клиентите, вкл. и чрез съвременни решения за комуникация.  
 
В резултат на услугата трябва да бъде получена 1 брой интегрирана маркетингова стратегия. 
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Допълнителни изисквания, както следва:  

 

1. Всички доклади, карти, стандарти, модели, стратегии, сертификати и други документи се предават на 
Възложителя в три екземпляра: един оригинал и две копия 

 

2. Всички изготвени документи – доклади, технологични карти, разходни норми, стандарти и други, след 
приключване на договора и подписване на приемо-предавателен протокол, стават собственост на 
Възложителя и са под негово разпореждане.  

 

3. Изпълнителят няма право да използва и разпространява създадените продукти без изрично писмено 
съгласие на Възложителя.  

 

4. Други 

4.1 Място за предаване на услугите- АВКО АД, Русе, ул. Св. Димитър Басарбовски 12.  

4.2 Услугата се приема с двустранно подписан приемо-предавателен протокол 

 

 

Документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата трябва да бъде представена 
в един оригинал в запечатан плик с ненарушена цялост. 
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