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Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от 

 от ПМС №69/11.03.2013 г. 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

№ 01 /15.10.2013 г. 

 

Наименование:  Процедура за определяне на изпълнител с предмет “Закупуване на 

специално работно облекло и  лични предпазни средства”  

  

РАЗДЕЛ I: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: “ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Пълен адрес: ул. „Ормана” № 34 

Град: гр. Ямбол Пощенски код: 8600 

Лице  за контакт: Ралица Атанасова 
Телефон: +359 46 66 32 22  

моб. тел. +359 888 41 33 41 

Електронна поща: office@geogroup.org Факс: +359 46  66 32 23 

Интернет адрес/и (когато е приложимо):  

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 

 Съгласно І.1) 

  Друго: моля, попълнете Приложение А.I 

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) 

могат да бъдат получени на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 

Офертите трябва да бъдат изпратени на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

  търговско дружество  

  юридическо лице с нестопанска цел 

 друго (моля, уточнете): 

 

 обществени услуги 

 околна среда 

  икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и места за 

отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

 образование 

 търговска дейност 

 друго: КИД 4120 - „Общо строителство на 

сгради и съоръжения ” 
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РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или 

услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

Строителство (СМР)         Доставки                             Услуги                                 

Място на изпълнение на 

строителството (СМР): 

Място на изпълнение на 

доставка: гр. Ямбол , ул. 

„Ормана” № 34 

Място на изпълнение на 

услугата:  

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

 

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на “Геострой-

инженеринг” ЕООД, както следва: 

 

 

Допълнителни изисквания:  
 Доставчикът на ЛПС и СРО следва да предостави по една мостра от изброените по-горе 

1. Зимно облекло /ватирано яке и полугащеризон/  100 броя  Съгл. тех.спец-я 

2. Блуза зимна – дълъг ръкав  100 броя Съгл. тех.спец-я 

3. Шуба ватирана   27 чифта Съгл. тех.спец-я 

4. Зимни ръкавици, ватирани  27 чифта Съгл. тех.спец-я 

5. Защитни обувки с метално бомбе  41 чифта Съгл. тех.спец-я 

6. Летни обувки маслоустойчиви 27 чифта Съгл. тех.спец-я 

7. Зимни обувки маслоустойчиви  27 чифта Съгл. тех.спец-я 

8. Защитни ръкавици 5 пръста 69 чифта   Съгл. тех.спец-я 

9. Гумени ботуши  4 чифта Съгл. тех.спец-я 

10. Ръкавици латекс  26 чифта Съгл. тех.спец-я 

11. Шапка зимна, сваляща периферия и козирка, 

полар                

27 броя Съгл. тех.спец-я 

12. Ръкавици плат нитрил, маслоустойчиви, дишащ 

гръб                                        

596 чифта   Съгл. тех.спец-я 

13. Обувки заварчик  2 броя Съгл. тех.спец-я 

14. Работен костюм заварчик  2 броя Съгл. тех.спец-я 

15. Гети, естествена кожа – заварчик 6 чифта Съгл. тех.спец-я 

16. Престилка заварчик  2 броя Съгл. тех.спец-я 

17. Ръкавици заварчик  6 чифта Съгл. тех.спец-я 

18. Ръкавици диелектрични  6 чифта Съгл. тех.спец-я 

19. Ботуши диелектрични  6 чифта Съгл. тех.спец-я 

20. Защитни очила предпазващи от изпръскване от 

химикали  

6 броя Съгл. тех.спец-я 

21. Прахозащитна маска  11 броя Съгл. тех.спец-я 

22. Защитни очила удароустойчиви  9 броя Съгл. тех.спец-я 

23. Туника с панталон  6 броя Съгл. тех.спец-я 

24. Каска  20 броя Съгл. тех.спец-я 
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артикули  

 Мострите следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, неразделна част от Публичната покана.  
 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да  не         
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, 

колкото е броят на обособените позиции) 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

само за една обособена позиция  

за една или повече обособени позиции 

за всички обособени позиции  

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо) 

«Закупуване на специално работно облекло и  лични предпазни средства» 

 

1. Зимно облекло /ватирано яке и полугащеризон/  100 броя  10 000.00 лв. 

2. Блуза зимна – дълъг ръкав  100 броя 2 800.00 лв. 

3. Шуба ватирана   27 чифта 2 295.00 лв. 

4. Зимни ръкавици, ватирани  27 чифта 405.00 лв. 

5. Защитни обувки с метално бомбе  41 чифта 3 690.00 лв. 

6. Летни обувки маслоустойчиви 27 чифта 1 080.00 лв. 

7. Зимни обувки маслоустойчиви  27 чифта 1755.00 лв. 

8. Защитни ръкавици 5 пръста 69 чифта   414.00 лв. 

9. Гумени ботуши  4 чифта 80.00 лв. 

10. Ръкавици латекс  26 чифта 650.00 лв. 

11. Шапка зимна, сваляща периферия и козирка, полар                27 броя 486.00 лв. 

12. Ръкавици плат нитрил, маслоустойчиви, дишащ гръб                                        596 чифта   1 192.00 лв. 

13. Обувки заварчик  2 броя 200.00 лв. 

14. Работен костюм заварчик  2 броя 328.00 лв. 

15. Гети, естествена кожа – заварчик 6 чифта 192.00лв. 

16. Престилка заварчик  2 броя 64.00 лв. 

17. Ръкавици заварчик  6 чифта 63.00 лв. 

18. Ръкавици диелектрични  6 чифта 264.00 лв. 

19. Ботуши диелектрични  6 чифта 582.00 лв. 

20. Защитни очила предпазващи от изпръскване от химикали  6 броя 288.00 лв. 

21. Прахозащитна маска  11 броя 99.00 лв. 

22. Защитни очила удароустойчиви  9 броя 72.00 лв. 

23. Туника с панталон  6 броя 360.00 лв. 

24. Каска  

 

20 броя 400.00 лв. 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо) 

(в цифри): 27 759. 00 лв без ДДС (двадесет и седем хиляди седемстотин петдесет и девет 

лева) 
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ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в работни дни: общо 180 (сто и осемдесет) дни , считано от датата на 

сключване на договора,  но не по-късно от 20.05.2014 г. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 

1.1.а Гаранция за участие (парична): - неприложимо 

1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за 

изпълнение): - неприложимо 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат: 

Плащанията по изпълнение на договора се извършват по банков път от страна на 

Бенефициента по банковата сметка на Изпълнителя в лева, както следва: 

 

 Авансово плащане в размер до 20% от стойността на договора в срок от 30 (тридесет) дни 

от датата на сключване на договора срещу издадена от страна на Изпълнителя фактура за 

авансово плащане. 

 Окончателно плащане в размер на остатъка на стойността на договора в срок от 30 

(тридесет) дни от датата на окончателното приемане на изпълнението на предмета на 

договора при подписване на приемо-предавателен протокол между страните и издадена 

от страна на Изпълнителя фактура като във фактурата е отбелязан следния текст: 

„Разходите са по Договор № ESF-2303-02-10005, проект „Подобряване условията на 

труд във фирма «Геострой-инженеринг»ЕООД ” 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да     не  

Ако да, опишете ги: 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да 

поискат писмено от Бенефициента разяснения по поканата. 

2. Разясненията се предоставят на управляващия орган за публикуване на Единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България, в срок до два дни преди 

изтичане на срока за подаване на офертите и стават неразделна част от поканата. 

3. Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

4. Кандидатите следва да спазват правилата за визуализация, съгласно Ръководството за 

изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”. 

5. 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. 
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6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, 

не може да представи самостоятелна оферта. 

7. Авторски и други сродни права върху продуктите, изработени в изпълнение на сключен 

договор по процедурата са на бенефициента. 

8. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 

9. В случай, че бъде определен за изпълнител, кандидатът следва да представи към момента 

на подписване на договора следните доказателства за декларираните обстоятелства: 

 Удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по 

несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на 

предоставянето им от кандидата - копие, заверено от кандидата с надпис „Вярно с 

оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, 

извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата; 

 Удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по 

ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на 

предоставянето им от кандидата - копие, заверено от кандидата с надпис „Вярно с 

оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, 

извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата; 

 Свидетелства за съдимост на всички лица, представляващи кандидата и вписани в 

Търговския регистър или определени като такива в учредителния акт, когато 

обстоятелството не подлежи на вписване, издадено не по-рано от 3 месеца преди 

крайния срок за предоставянето му - оригинал или нотариално заверено копие. 

Когато избраният изпълнител е обединение, посочените документи се представят за всеки 

един член на обединението. 

При сключване на договор с кандидат чуждестранно физическо или юридическо лице, 

определен за изпълнител, същият е длъжен да представи документи за удостоверяване на 

горепосочените обстоятелство, издадени от компетентен орган, или извлечение от 

електронен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен или регистриран. Когато в съответната чужда държава не се 

издават горепосочените документи или когато те не включат всички случаи по чл. 22, ал. 1 

на ПМС № 69 от 01.04.2013 г., кандидатът представя декларация съгласно законодателството 

на държавата, в която е установен. Всички упоменати документи следва да бъдат 

представени в превод на български език, извършен от заклет преводач. 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Изискуеми документи: 

1. Документ за самоличност на кандидата/ Документи за регистрация на кандидата и 

актуално състояние. Забележка: В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за 

търговския регистър, същият подава Декларация за валиден ЕИК номер по образец на 

бенефициента. 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т.1  от ПМС № 69  от 11.03.2013 г.; 

3. Декларация за истинност на предоставяната информация; 

4. Документ за регистрация по ДДС (ако е приложимо); 

5. Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (когато кандидатът 

е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално заверено копие. 
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Забележка: 

 Документите по т. 1 и т. 5 се представят в копия, заверени от кандидата с „Вярно с оригинала”. 

 Документите  по т. 1 се представят в оригинал или нотариално заверено копие  (респ. за справка – 

когато кандидатът е физическо лице) и  обстоятелствата по т. 2 (относно чл. 31 ал. 4)  се 

удостоверяват с оригинални документи/нотариално заверени копия, издадени от съответния 

компетентен/тни орган/и преди сключването на договора. 

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, то е длъжно да представи документи, 

удостоверяващи липсата на обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата ( посочени в т. III 2.2. от 

Публичната покана), издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 

документ на съдебен или административен орган от държавата, в която лицето е установено или 

регистрирано. Когато в съответната държава не се издават посочените документи или когато те не 

включат всички обстоятелства, водещи до отхвърляне на кандидата, кандидатът представя клетвена 

декларация (ако такава декларация има правно значение пред закона на държавата), в която е установен или 

регистриран. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, 

кандидатът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус 

или търговски орган в държавата, в която той е установен или регистриран. Изискуемите документи се 

представят в превод на български език, извършен от заклет преводач.  

 

В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, посочените документи по т. 1, т. 2, 

т. 3  и т. 4 се подават от всеки един от членовете на обединението. Документът по т. 3 се подава само 

от страна на водещия партньор в обединението. 

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат, който е (чл. 22, ал. 1 и ал. 5): 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 

б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпления против собствеността; 

д) престъпления против стопанството; 

2. обявен в несъстоятелност; 

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 

4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на 

бенефициента. 

5. Бенефициентът отстранява от участие в процедурата и кандидат/и, който/ито: 

 - не отговаря/т на обявените  условия за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности и/или не е представил/не са представили документи за 

удостоверяване на тези условия, представил/и е/са непълна оферта или оферта 

неотговаряща на предварително обявените условия и в указания от Бенефициента срок, 

не е отстранил констатираните нередовности/представил липсващи документи. 

      -  чиято оферта надвишава обявения финансов ресурс. 
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Съгласно чл. 22, ал. 5  от ПМС № 69 от 11.03.2013 г.  договори не могат да се сключват с 

кандидати, които са свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон с лицето по чл. 1, ал. 2 или с член на управителен или контролен орган на 

лицето по чл. 1, ал. 2. 

Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията към участниците 

се прилагат и за подизпълнителите. 

 

В случай, че кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то не се допуска 

за участие в процедурата  за определяне на изпълнител, ако са налице обстоятелствата, 

еквивалентни на посочените в чл. 22, ал. 1 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г., съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. Документите, 

удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 22, ал. 1, се представят в превод на 

български език, извършен от заклет преводач.  

 

Липсата на обстоятелствата по чл. 22, ал. 1 се доказват от кандидатите с декларации при 

подаване на заявления за участие и с документи, издадени от съответните компетентни 

органи преди сключването на договора. 

 
Забележка: 

Съгласно чл. 22, ал. 3 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г., когато кандидатите са юридически лица, по-горните 

изисквания се прилагат, както следва:  

1. при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право да управляват и/или 

представляват дружеството;  

2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;  

3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако такива не са определени 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - за едноличния собственик на капитала;  

4. при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от 

управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да 

представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване - за всички членове на съвета на 

директорите, съответно на управителния съвет;  

5. при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на 

директорите е възложил управлението на дружеството;  

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата. 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4 и ал. 5) 

Изискуеми документи и информация: 

Отчет за приходи и разходи и Баланс за 

последните три приключени финансови 

години / 2010, 2011 г. и  2012 г./ в 

зависимост от датата, на която е учреден 

и/или започнал дейността си – копие, 

заверено с подпис, печат и текст „Вярно 

с оригинала”. 

 
В случай, че участникът е физическо лице се 

представят копия от годишните данъчни 

декларации за последните три приключени 

финансови години (2010, 2011, 2012), заверени 

от кандидата с подпис и текста “Вярно с 

оригинала“.  

 

В случай, че кандидатът е обединение, 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

За всяка една от  2010, 2011 г. и  2012 г. в 

зависимост от датата, на която е учреден и/или 

започнал дейността си,  кандидатът да има оборот 

минимум в размер равен и/или по-висок от 

прогнозната стойност на процедурата. 

 
Оборотът за физически лица е доходът им  по смисъла на 

ЗДДФЛ или съответния национален закон (в случай, че 

лицата са чуждестранни граждани).  

Ако кандидатът е обединение, критерият се счита за 

изпълнен, когато обединението като цяло отговаря на 

него, т. е. един или няколко или всички негови членове общо. 
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горепосочените документи се представят от 

всеки един член в обединението. 

 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6) 

Изискуеми документи и информация 
1. Декларация – списък на изпълнените 

договори за последните 3 (три) финансови 

години, считано  до крайния срок за 

подаване на оферти /в зависимост от датата, 

на която е учреден и/или започнал 

дейността си/ - оригинал по образец на 

Възложителя. 

 
В случай, че  кандидатът е обединение, 

горепосочените документи се представят от 

поне един от участниците в обединението. 

 

2.Референции за добро изпълнение по 

списъка по т. 1 – копие, заверено с подпис, 

печат на кандидата и текст „Вярно с 

оригинала”. 
В случай, че  кандидатът е обединение, 

горепосочените документи се представят от 

поне един от участниците в обединението. 

 

3.Мостри на отделните артикули, предмет 

на настоящата процедура. 
 

 

 

В случай, че  кандидатът е обединение, 

горепосочените документи се представят от 

поне един от участниците в обединението. 

 

 

4.Технически документи, удостоверяващи 

съответствие на оферираните артикули към 

изискуемите стандарти, описани в 

Техническата спецификация от 

Възложителя. 
 

В случай, че  кандидатът е обединение, 

горепосочените документи се представят от 

поне един от участниците в обединението. 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 
1. Минимум 1  (един) изпълнен договор, сходен с 

предмета на настоящата процедура, за последните 3 

(три) финансови години, считано до крайния срок за 

подаване на оферти / в зависимост от датата, на която 

е учреден и/или започнал дейността си/ 

 
В случай, че кандидатът е обединение, критерият се счита 

за изпълнен, когато обединението като цяло отговаря на 

него, т.е. един или няколко или всички негови участници 

общо. 

 

 

2. Минимум 1 (една)  референция за добро изпълнение 

по списъка на изпълнените договори. 

 
В случай, че кандидатът е обединение, критерият се счита 

за изпълнен, когато обединението като цяло отговаря на 

него, т.е. един или няколко или всички негови участници 

общо. 

 

3. Кандидатът следва да представи по 1 (един) брой 

мостра от артикулите, предмет на настоящата 

процедура .Представените мостри следва да отговарят 

на изискванията на Техническата спецификация на 

Възложителя. 
В случай, че кандидатът е обединение, критерият се счита 

за изпълнен, когато обединението като цяло отговаря на 

него, т.е. един или няколко или всички негови участници 

общо. 

 

4.Предложените от кандидатите артикули следва да 

съответстват на конкретни стандарти, подробно 

описани в Техническата спецификация, неразделна 

част от Публичната покана, или на еквиваленти на 

посочените стандарти 
В случай, че кандидатът е обединение, критерият се счита 

за изпълнен, когато обединението като цяло отговаря на 

него, т.е. един или няколко или всички негови участници 

общо.  
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото) 

най-ниска цена                                                            

или 

икономически най-изгодна оферта                           

 

 показатели, посочени в документацията 

показатели тежест 
1. Предложена цена ( Р1) 20 %  
2. Срок на доставка (Р2) 40 %  
3.   Авансово  плащане (Р3) 40 %  

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии 

за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, 

професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.) 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 

 

До дата:   29/10/2013 г.        Час: 16.00 ч. 

 

ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 

спецификации и допълнителни документи  

 чрез предоставяне на ръка срещу подписване на приемо-предавателен протокол на адрес: 

гр. Ямбол,  ул. „Ормана” № 34 

 чрез изпращане по поща, когато запитващото лице е превело на бенефициента стойността 

на пощенските разходи; 

 чрез изпращане по електронна поща; 

 на следните интернет адреси:  

o на Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Република България 

(http://www.eufunds.bg). 

 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите  

в месеци:  или дни:  180 дни от крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
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РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Оферта по чл. 14 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет; 

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т. ІІІ.2.1. от настоящия 

пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т. ІІІ. 2.1.): 

1. Документ за самоличност на кандидата/ Документи за регистрация на кандидата и 

актуално състояние. Забележка: В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за 

търговския регистър, същият подава Декларация за валиден ЕИК номер по образец на 

бенефициента. 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т.1  от ПМС № 69  от 11.03.2013 г.; 

3. Декларация за истинност на предоставяната информация; 

4. Документ за регистрация по ДДС (ако е приложимо); 

5. Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (когато 

кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално 

заверено копие. 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ. 2.3 

от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да 

съответстват на тези, изброени в т. ІІІ. 2.3.): 

 

Отчет за приходи и разходи и Баланс за последните три приключени финансови години / 2010, 

2011 г. и  2012 г./ в зависимост от датата, на която е учреден и/или започнал дейността си – 

копие, заверено с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”. 

 
В случай, че участникът е физическо лице се представят копия от годишните данъчни декларации за последните 

три приключени финансови години (2010, 2011, 2012), заверени от кандидата с подпис и текста “Вярно с 

оригинала“.  

 

В случай, че кандидатът е обединение, горепосочените документи се представят от всеки един член в 

обединението. 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т. ІІІ. 

2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т. ІІІ. 2.4.): 

 

1. Декларация – списък на изпълнените договори за последните 3 (три) финансови години, 

считано  до крайния срок за подаване на оферти /в зависимост от датата, на която е учреден 

и/или започнал дейността си/ - оригинал по образец на Възложителя. 
 
В случай, че  кандидатът е обединение, горепосочените документи се представят от поне един от участниците 

в обединението. 

 

2.Референции за добро изпълнение по списъка по т. 1 – копие, заверено с подпис, печат на 

кандидата и текст „Вярно с оригинала”. 
В случай, че  кандидатът е обединение, горепосочените документи се представят от поне един от участниците 

в обединението. 

 

3.Мостри на отделните артикули, предмет на настоящата процедура. 
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В случай, че  кандидатът е обединение, горепосочените документи се представят от поне един от участниците 

в обединението. 

 

4.Технически документи, удостоверяващи съответствие на оферираните артикули към 

изискуемите стандарти, описани в Техническата спецификация от Възложителя. 
 

В случай, че  кандидатът е обединение, горепосочените документи се представят от поне един от участниците 

в обединението. 
 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 

 

1. Форма на оферта по чл. 14 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет; 

2. Форма на декларация чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на 

Министерския съвет; 

3. Изисквания към офертите; 

4. Методика за оценка и класиране на офертите; 

5. Проект на договор; 

6. Декларация за валиден ЕИК номер по образец на Възложителя; 

7. Декларация за истинност на предоставяната информация; 

8.  Декларация на кандидата за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на   

процедурата; 

9.   Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

10. Техническа спецификация  

11. Списък на изпълнените договори 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 

(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ) 

 

 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 

Официално наименование:    
Адрес:  

Град :  Пощенски код:  Държава:  

За контакти: 

Лице за контакт:    

Телефон:    

Електронна поща: Факс : 

Интернет адрес (URL): 

 

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи  

Официално наименование: 

Адрес: 

Град Пощенски код: Държава: 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

 

 

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.  

Официално наименование: 

Адрес: 

Град Пощенски код: Държава: 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс : 

Интернет адрес (URL): 

 

 

 

 

 

 

 

 


