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

 от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование:  

Регионална търговско-промишлена и земеделска камара – Разград 

Булстат 000 508 881 

Адрес: 

ул. „Бузлуджа” №2 

 

Град:  

Разград 

Пощенски 

код: 

7200 

Държава:  

Република България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Алета Йорданова 

Телефон: 084/ 660 248 

 

Електронна поща: 

rtpzk@mail.bg 

Факс: 084/ 660 249 

 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

 

 

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 (моля, уточнете): 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ІІ.1) Описание 



                                                
 

                    Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград 

                      РБългария  7200 гр.Разград, ул.„Бузлуджа” 2   п.к. 265 

                       Tел.: +359 84/660 253,660 248; факс: +359 84/660 249, e-mail: rtpzk@mail.bg 

2 
 

 

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) 

 

(а) Строителство                       (б) Доставки                   

 
(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

 Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................

............................................ 

Категория услуга:№ 27 

 

 

 

(вж. приложение № 3 към 

чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки) 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на 

доставка: 

______________________ 

______________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на 

услугата: 

На територията на 

Република България,  

град Разград, 

област Разград и  

град Гюргево, 

окръг Гюргево, Румъния   

 

код NUTS:      

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Обект на процедурата е услуга, 

включваща дейности с организационно-техническа подготовка  и провеждане на 

събития, по Проект № 2(4i)-3.1-30 MIS ETC Сode 601 „Мерки и инструменти в 

подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг 

Гюргево”, Договор № 61045/29.07.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  по Програмата за  Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-

2013. 

Пълният обем на изискванията на възложителя относно обявената към 

настоящата публична покана  процедура са подробно разписани в Документацията, 
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представляваща неразделна част към същата: 

            ТОМ І. 1.Решение за откриване 

             2.Публична покана за откриване на процедурата  

           ТОМ ІІ. Изисквания към офертите от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 

г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейския Фонд за Регионално Развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм. 

            ТОМ ІІІ. Указания за участие в процедура  

              Раздел І. Описание на предмета на процедурата и технически 

спецификации 

               Раздел ІI. Минимални изисквания 

               Раздел ІІІ. Съдържание на офертата 

               Раздел ІV. Начин на възлагане 

               Раздел V . Наръчник за визуалната идентичност на Програмата, 

поместен на интернет адрес http://www.cbcromaniabulgaria.eu  

            ТОМ ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

               1. Оферта-Образец № 1 от документацията.  

              2. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 2 от 

документацията. 

              3. Административни сведения за кандидата-Образец № 3 от 

документацията.  

              4. Справка-Декларация - Образец № 4 от документацията. 

              5. Справка-Декларация - Образец № 5 от документацията. 

              6.Справка-Декларация за предложения ключов персонал-Образец №6 от 

документацията.  

              7.Декларация за разположение-Образец №7 от документацията. 

              8.Декларация за ползване/не ползване на  подизпълнител-Образец №8 от 

документацията. 

              9. Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по чл.22, ал.2, 

т.1 от 118 от 20.05.2014  г.-Образец №9 от документацията; 

             10.Проект на договор-Образец №10 от документацията. 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да   не       

 

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 

 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
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Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

Дейностите, включени в изпълнението на проекта, обект на настоящата 

процедура са: 
Дейност 5   

Бюджетна линия IV.5.1 Работна среща (Разград, България)  

Дейност 6   

Бюджетна линия IV.5.2 Кръгли маси (Разград, България и Гюргево, Румъния) 

Дейност 10  

Бюджетна линия IV.5.3 Регионални обучения (Разград, България и Гюргево,      

Румъния) 

Дейност 11 

Бюджетна линия  IV.5.4 Подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) за участие в 

изложения  (Гюргево, Румъния) 

Дейност 12  

Бюджетна линия IV.5.5 Организация на специфични бизнес-форуми (Разград, 

България) 

 

 Описание на предмета: 

 Услугата включва следните дейности: 

 Организиране и провеждане на Работна среща в Разград, България - 1 

двудневно събитие; 

 Организиране и провеждане на Кръгли маси в Разград, България и Гюргево, 

Румъния, в т.ч.: 

- една еднодневна кръгла маса в Разград, България; 

- организиране, обезпечаване и реализация на транспорт за българските 

участници в кръглата маса в Гюргево, Румъния 

 Организиране и провеждане на Регионални обучения в Разград, България и 

Гюргево, Румъния, в т.ч.: 

- три двудневни обучения в Разград, България; 

- организиране участието на лектор/и от България (хонорар, нощувки, 

транспорт) в рамките на три двудневни обучения в Гюргево, Румъния.  

 Подкрепа за участие на местни малки и средни предприятия (МСП) в 

ежегодни търговски панаири/изложения в Гюргево,Румъния - три двудневни 

събития 

 Организиране и провеждане на Специфични  бизнес форуми в Разград, 

България - 3 еднодневни  събития; 

______________________________________________________________________ 

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

(в цифри) : 28 829,09 (двадесет и осем хиляди осемстотин и двадесет и девет лева и девет 

стотинки) 

или от ____________________ до _________________ 
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ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци  или дни:  (от сключване на договора) 

Срокът за изпълнение на поръчката е в рамките на  изпълнение на  Проект № 2(4i)-

3.1-30 MIS ETC Сode 601 „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес 

сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево”, изпълняван по Договор № 

61045/29.07.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Програмата за  

Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансиран от 

Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие е с краен срок 

09.02.2015 г., след предоставен  одобрен от Възложителя график, изготвен съвместно с 

Ръководителя на проекта и Супервайзора след подписване на договор за изпълнение.  

            Графикът подлежи на промяна, в случай на удължаване срока на проекта или други 

обстоятелства възпрепятстващи изпълнението му, като страните се задължават да 

изпълнят всички необходими дейности, договорени с настоящия. 

 

 

 

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 (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): 

______________________не се изисква___________________________________________ 

 

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

_______________________не се изисква__________________________________________ 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за изпълнение. 

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 

Финансирането е Проект № 2(4i)-3.1-30 MIS ETC Сode 601 „Мерки и инструменти в 

подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг 

Гюргево”, изпълняван по Договор № 61045/29.07.2013 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  по Програмата за  Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 

2007-2013, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално 



                                                
 

                    Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград 

                      РБългария  7200 гр.Разград, ул.„Бузлуджа” 2   п.к. 265 

                       Tел.: +359 84/660 253,660 248; факс: +359 84/660 249, e-mail: rtpzk@mail.bg 

6 
 

Развитие 

Съгласно проекта на договор приложение към настоящата процедура: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за 

предоставяне на услугата по чл. 1 от проекта на договора съгласно предложените цени от 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от договора. 

Цената по чл.4, ал. 1 съгласно проекта на договора включва всички разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнението  на процедурата, включително 

придобиването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на  авторските права/правата на интелектуалната 

собственост и правата на ползване върху изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ други цени и/или такси, извън 

посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от договора, 

включително придобиването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на  авторските права/правата на 

интелектуалната собственост и правата на ползване върху изработеното от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Цените по чл.4, ал. 1 съгласно проекта на договора не подлежат на промяна до края 

на действие на настоящия договор. 

Заплащането се извършва периодично, в български лева по банков път, в срок до 

30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на фактура, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване на приемателно-предавателен протокол за 

изпълнението на дейностите съгласно графика по чл. 3, ал. 2 съгласно проекта на 

договора и Доклад, който се придружава с всички подкрепящи документи и материали, 

доказващи изпълнението на дейността по процедурата и постигнатите резултати. 

Във фактурата съгласно чл.5, ал. 2 от проекта на договора се посочват вид, брой и 

цена на изпълнената дейност. 

Фактурата съдържа следният задължителен текст: „Разходът е  по проект № 2(4i)-3.1-30 

MIS ETC Сode 601 по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013”. 

 

 

 

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

 

Ако да, опишете ги: 

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия, в т. ч. относно количества, максимално допустими 

цени, технически изисквания и други, подробно описани в публичната покана и в 

настоящата документация.  

 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да 

съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени 

всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата. 

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в 

оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: 
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„Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към 

конкретните документи. 

Документите, представени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на 

български език. 

Всички документи, представени в офертата на кандидата, трябва да са подписани и 

подпечатани (в приложимите случаи) на посочените за целта места от лицето/лицата 

представляващо/и кандидата, с изключение на образец/и, за които е изрично казано друго. 

В случай, че документите са подписани от упълномощено лице, се изисква да бъде 

представено и изрично нотариално заверено пълномощно,  с изключение на образец/и, за 

които е изрично казано друго. 

Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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 е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от 

упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка.   Върху плика кандидатът посочва: 

1. име и адрес на бенефициента; 

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 

адрес на кандидата; 

3. наименование на обекта на процедурата; 

 4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за 

оценяване и класиране”. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

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. 

 

Кандидат за изпълнител по смисъла на Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за 

условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на 

конкретния обект на процедурата): 

Предложените в офертата на кандидата единични цени следва да са:  

- без включен ДДС; 

- да са посочени с точност до втория знак след десетичната запетая;  
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- да не надвишават единичните цени по съответната дейност(без ДДС), посочени в 

таблиците по документацията; 

- да са крайни и да включват всички разходи за изпълнение на предмета на 

процедурата, включително и непредвидените и възникналите разходи след подаване на 

офертата и/или след сключване на договор за изпълнение.  

Всички стойности/цени в офертата на кандидата се изписват с цифри и с думи 

(където е указано в образеца на офертата).  

 

Възложителят не допуска, няма да разглежда и няма да приема оферти, за които е 

налице едно или повече от следните обстоятелства:  

- съдържат поне една предложена единична цена, която съгласно изписването, 

надвишава съответната единична цена, посочената в колоната/ите по съответната 

таблицата от документацията;  

- не съдържат предвидените в образеца на офертата предложения или части от тях; 

- съдържат каквото и да е допълнително предложение (цена и/или такса и/или 

други), извън изискващите се в образеца на офертата;  

- не отговаря на някое друго изискване и условие, посочено в Публичната покана 

и/или в настоящата документация. 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 
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За участие в настоящата процедура, кандидатът следва да представи следните документи: 

 

1. Оферта, в оригинал, подписана и подпечатана от представляващия кандидата, изготвена в 

съответствие с Образец № 1 от документацията.  

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от 

представляващия кандидата, изготвен в съответствие с Образец № 2 от документацията. 

3. Административни сведения за кандидата, в оригинал, подписани и подпечатани от 

представляващия кандидата(в т.ч. подизпълнителя в приложимите случаи), изготвени в съответствие с 

Образец № 3 от документацията.  

4. Декларация с посочване на ЕИК/ БУЛСТАТ/ Копие от документа за регистрация/ Удостоверение 

за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност/при обединения документ, 

подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия;  

*Кандидатът може да посочи единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър. 

При участие на подизпълнител/и документът по т.4 се представя за всеки от тях. 

5. Изрично нотариално заверено Пълномощно (оригинал или нотариално заварен препис) 

относно лицето/лицата, подписали офертата и приложенията към нея, в случай, че същите не са подписани 

от законния представител на кандидата. 

6. Справка-Декларация съгласно Образец № 4 от документацията, в оригинал, подписана и 

подпечатана от представляващия кандидата. 

 При участие на подизпълнител/и документа по т.6 се представят за всеки от тях, а изискванията 

се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

7. Справка-Декларация съгласно Образец № 5 от документацията, в оригинал, подписана и 

подпечатана от представляващия кандидата, придружена с препоръки за добро изпълнение, отнасящи се 

за посочените в декларацията услуги/дейности. 

При участие на подизпълнител/и документа/ите по т.7 се представят за всеки от тях, а 

изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

8. Справка-Декларация за предложения ключов персонал съгласно Образец № 6 от 

документацията, в оригинал, подписана и подпечатана от представляващия кандидата с приложения(–копие 

на диплома, сертификати, удостоверения и други доказващи посочените изисквания и/или еквивалентен 

документ, доказващ изискуемата квалификация, заверена от кандидата); 

При участие на подизпълнител/и документа/ите по т.8 се представят за всеки от тях, а 

изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

9. Декларация за разположение съгласно Образец № 7 от документацията, в оригинал, подписана 

лично от всеки член на екипа, с приложени към нея(-копие на трудова/служебна книжка и/или друг 

еквивалентен документ,  доказващ изискуемия опит  заверен от кандидата – за всеки член и/или 

референция):  

Забележка: 

Всеки посочен в Справка-декларацията(Образец 6) член на екип подава и подписва лично Декларация 

образец № 7 от документацията и необходимите приложения. 

При участие на подизпълнител/и документът/ите по т.9 се представят за всеки от тях, а 

изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 При обединения документът/ите се подписва/т  от  определено лице, посочено за представляващ в 

договора за създаване на обединението и/или от кандидата/те, което /които доказва/т  изискванията на 

възложителя, където/както е изрично казано в образеца. 

10.Декларация за ползване/не ползване на  подизпълнител - Образец №8 от документацията в 

оригинал, подписана и подпечатана от представляващия кандидата; 

11.Декларация по чл. 22, ал.2, т.1 от Постановление №118/МС от 20.05.2014 г.- Образец №9 от 

документацията; 

При участие на подизпълнител/и документът по т.11 се представя за всеки от тях, както и от 

представляващото лице за всеки от кандидатите включени в него. 

 При обединения документът се подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в договора 

за създаване на обединението, както и от представляващия кандидата на всеки член включен в обединението. 

Забележка(обща): 

При обединения документът/ите се подписва/т  от  определено лице, посочено за представляващ в договора 

за създаване на обединението и/или от кандидата/те, което /които доказва/т  изискванията на 

възложителя, където/както е изрично казано в образеца. 



                                                
 

                    Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград 

                      РБългария  7200 гр.Разград, ул.„Бузлуджа” 2   п.к. 265 

                       Tел.: +359 84/660 253,660 248; факс: +359 84/660 249, e-mail: rtpzk@mail.bg 

10 
 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2) 

Изискуеми документи и информация 

 

Доказва със Справка-Декларация за 

оборота на услугите, които са обект на 

процедурата през последните три 

години(2011, 2012 и 2013 г.), в 

зависимост от датата, на която е учреден 

или е започнал дейността си по Образец 

№4. 

При участие на подизпълнители 

горепосочените документи се 

представят за всеки от тях, съобразно 

вида и дела на тяхното участие. 
 При обединения документът се 

подписва  от  определено лице, посочено за 

представляващ в договора за създаване на 

обединението и/или от кандидата/те, което 

/които доказва/т  изискванията на 

възложителя. 

 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 

Кандидатът трябва да е реализирал  оборот  от 

услуги, сходни с предмета на процедурата през 

последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 

г.), в зависимост от датата, на която е учреден 

или е започнал дейността си, в размер не по-

малък от 5 000,00 лв. без включен ДДС. 

*Под оборот от услуги, сходни с 

предмета на процедурата следва да се 

разбират услуги, включени в дейностите(Д5, 

и/или Д6, и/или Д10, и/или Д11 и/или Д12) в 

предмета на процедурата. 

При участие на подизпълнители 

изискванията се прилагат съобразно вида и 

дела на тяхното участие. 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица минималните изисквания се 

прилагат към обединението кандидат, а не 

към всяко от лицата, включени в него. 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4) 

 

Изискуеми документи и информация 

 

1.Доказва се със Справка-Декларация на 

основните договори за услуги, 

изпълнени през последните три 

години(2011, 2012 и 2013 г.), в 

зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, включително стойностите, 

датите и получателите, придружен от 

препоръка/и за добро изпълнение.*Под 

договор за услуги, сходни с предмета 

на процедурата следва да се разбират 

услуги, включени в дейностите(Д5, 

и/или Д6,и/или Д10,и/или Д11 и/или 

Д12) в предмета на процедурата При 

участие на подизпълнители 

горепосочените документи се 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 

1.Кандидатът да е изпълнил през последните 

три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост 

от датата, на която е учреден или е започнал 

дейността си минимум един договор за услуги, 

сходни* с предмета на настоящата процедура за 

която участва. *Под договор за услуги, сходни с 

предмета на процедурата следва да се 

разбират услуги, включени в дейностите(Д5, 

и/или Д6,и/или Д10,и/или Д11 и/или Д12) в 

предмета на процедурата. При участие на 

подизпълнители изискванията се прилагат 

съобразно вида и дела на тяхното участие. 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица минималните изисквания се 

прилагат към обединението кандидат, а не 

към всяко от лицата, включени в него. 
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представят за всеки от тях, съобразно 

вида и дела на тяхното участие. При 

обединения документът се подписва  

от  определено лице, посочено за 

представляващ в договора за създаване 

на обединението и/или от 

кандидата/те, което /които доказва/т  

изискванията на възложителя. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

(по Дейност 5) 

Доказва се с Декларация за ключов 

персонал по образец (Образец №6- При 

обединения документът се подписва  

от  определено лице, посочено за 

представляващ в договора за създаване 

на обединението), в оригинал, 

подписана от кандидата, с приложени 

към нея: 

 -копие на диплома, сертификати, 

удостоверения и други доказващи 

посочените изисквания и/или 

еквивалентен документ, доказващ 

изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по 

образец (Образец №7 ), в оригинал, 

подписана от съответния експерт – за 

всеки член; 

-копие на трудова/служебна 

книжка и/или друг еквивалентен 

документ,  доказващ изискуемия опит  

заверен от кандидата – за всеки член 

и/или референция).  

 

(по Дейност 6)   
Доказва се с Декларация за ключов 

персонал по образец (Образец №6- При 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кандидатът трябва да разполага с ключов 

персонал(лица/експерти) за изпълнение на 

поръчката. Персоналът може да бъде собствен 

или нает. Във всяка дейност по долу е посочен 

минималният брой  експерти. Участникът 

може да ползва едни и същи модератор и 

фасилитатор за всички дейности. 

За Организиране и провеждане на Работна 

среща в Разград,България  (по Дейност 5) 

- минимум 1 модератор, който да 

притежава–образование „висше”, 

образователно-квалификационна степен 

„магистър” (или еквивалентна степен, 

придобита в чужбина) в някоя от следните 

области/професионални направления -

бизнеса/икономика/анализи/статистика или 

еквивалентни; 

- минимум 1 фасилитатор /за 

фасилитатора не се изисква определена 

образователно-квалификационна степен/. 

Всеки от предложения ключов 

персонал(модератор и фасилитатор) да има 

опит в провеждане на дейности и/или услуги 

при организиране на събития/мероприятия и др. 

от подобен характер. 

 

 

 

 

 

 

 

За Организиране и провеждане на Събитие А. 

Кръгла маса в Разград, България и 

организиране, обезпечаване и реализация на 
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обединения документът се подписва  

от  определено лице, посочено за 

представляващ в договора за създаване 

на обединението), в оригинал, 

подписана от кандидата, с приложени 

към нея: 

           - копие на диплома, сертификати, 

удостоверения и други доказващи 

посочените изисквания и/или 

еквивалентен документ, доказващ 

изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по 

образец (Образец №7 ), в оригинал, 

подписана от съответния експерт – за 

всеки член  

- копие на трудова/служебна 

книжка и/или друг еквивалентен 

документ,  доказващ изискуемия опит  

заверен от кандидата – за всеки член 

и/или референция) 

 

(по Дейност 10)  
Доказва се с Декларация за ключов 

персонал по образец (Образец №6- При 

обединения документът се подписва  

от  определено лице, посочено за 

представляващ в договора за създаване 

на обединението), в оригинал, 

подписана от кандидата, с приложени 

към нея: 

- копие на диплома, сертификати, 

удостоверения и други доказващи 

посочените изисквания и/или 

еквивалентен документ, доказващ 

изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по 

образец (Образец №7 ), в оригинал, 

подписана от съответния експерт – за 

всеки член  

- копие на трудова/служебна книжка 

и/или друг еквивалентен документ,  

доказващ изискуемия опит  заверен от 

транспорт за българските участници за 

Събитие Б. Кръгла маса в Гюргево, Румъния 

(по Дейност 6) 

- минимум 1 модератор който да 

притежава- образование „висше”, 

образователно-квалификационна степен 

„магистър” (или еквивалентна степен, 

придобита в чужбина) в някоя от следните 

области/професионални направления -

бизнеса/икономика/анализи/статистика или 

еквивалентни; 

 - минимум 1 фасилитатор /за 

фасилитатора не се изисква определена 

образователно-квалификационна степен/. 

Всеки от предложения ключов 

персонал(модератор и фасилитатор) да има 

опит в провеждане на дейности и/или услуги 

при организиране на събития/мероприятия и др. 

от подобен характер. 

 

 

 

За Организиране и провеждане на Събитие А. 

Регионални обучения  в Разград, България и 

осигуряване на български лектор/и за 

Събитие Б. Регионални обучения  в Гюргево, 

Румъния (по Дейност 10) 

- минимум 1 модератор който да  

притежава- образование „висше”, 

образователно-квалификационна степен 

„магистър” (или еквивалентна степен, 

придобита в чужбина) в някоя от следните 

области/професионални направления -

бизнеса/икономика/анализи/статистика или 

еквивалентни 

- минимум 1 фасилитатор /за 

фасилитатора не се изисква определена 

образователно-квалификационна степен/ 

Всеки от предложения ключов 

персонал(модератор и фасилитатор) да има 

опит в провеждане на дейности и/или услуги 

при организиране на събития/мероприятия и др. 

от подобен характер. 

- минимум 1 лектор който да притежава 
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кандидата – за всеки член и/или 

референция) 

 

 

 

 

 

 

 

(по Дейност 11)  

Доказва се с Декларация за ключов 

персонал по образец (Образец №6- При 

обединения документът се подписва  

от  определено лице, посочено за 

представляващ в договора за създаване 

на обединението), в оригинал, 

подписана от кандидата, с приложени 

към нея: 

- копие на диплома, сертификати, 

удостоверения и други доказващи 

посочените изисквания и/или 

еквивалентен документ, доказващ 

изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по 

образец (Образец №7 ), в оригинал, 

подписана от съответния експерт – за 

всеки член  

- копие на трудова/служебна 

книжка и/или друг еквивалентен 

документ,  доказващ изискуемия опит  

заверен от кандидата – за всеки член 

и/или референция) 

 

(по Дейност 12)  
Доказва се с Декларация за ключов 

персонал по образец (Образец №6- При 

обединения документът се подписва  

от  определено лице, посочено за 

представляващ в договора за създаване 

на обединението), в оригинал, 

подписана от кандидата, с приложени 

към нея: 

- копие на диплома, сертификати, 

- образование „висше”, образователно-

квалификационна степен „магистър” (или 

еквивалентна степен, придобита в чужбина) в 

някоя от следните области/професионални 

направления -

бизнеса/икономика/анализи/статистика или 

еквивалентни; да има опит в изнасянето на 

лекции по съответната проблематика. 

 

Подкрепа на малки и средни предприятия 

(МСП) за участие в изложения  (Гюргево, 

Румъния)(по Дейност 11) 

-минимум 1 преводач, притежаващ 

необходимата квалификация за извършване на 

превод от и на български и румънски език; да 

има опит в извършване на преводачески услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Организиране и провеждане на  

Специфични форуми за бизнес обмен в 

Разград, България (по Дейност 12) 

- минимум 1 модератор, който да 

притежава- образование „висше”, 

образователно-квалификационна степен 

„магистър” (или еквивалентна степен, 

придобита в чужбина) в някоя от следните 

области/професионални направления -

бизнеса/икономика/анализи/статистика или 
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удостоверения и други доказващи 

посочените изисквания и/или 

еквивалентен документ, доказващ 

изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по 

образец (Образец №7 ), в оригинал, 

подписана от съответния експерт – за 

всеки член  

- копие на трудова/служебна 

книжка и/или друг еквивалентен 

документ,  доказващ изискуемия опит  

заверен от кандидата – за всеки член 

и/или референция):  

При участие на 

подизпълнители горепосочените 

документи се представят за всеки от 

тях, съобразно вида и дела на 

тяхното участие. 

  

Когато кандидатът ползва едни и 

същи модератор и фасилитатор за 

всички дейности, може да подаде една 

декларация, включваща всички 

експерти. 

 

еквивалентни 

- минимум 1 фасилитатор /за 

фасилитатора не се изисква определена 

образователно-квалификационна степен/ 

Всеки от предложения ключов 

персонал(модератор и фасилитатор) да има 

опит в провеждане на дейности и/или услуги 

при организиране на събития/мероприятия и др. 

от подобен характер. 

 

При участие на подизпълнители 

изискванията се прилагат съобразно вида и 

дела на тяхното участие. 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица минималните изисквания 

се прилагат към обединението кандидат, а 

не към всяко от лицата, включени в него. 

 

 

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 Методиката за оценка 

 

Показатели 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Показатели 

4. ______________ 

5. ______________ 

5. ______________ 

 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 
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(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) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Договор № 61045/29.07.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по 

Програмата за  Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, 

съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

При изпълнение на процедурата и всички услуги включени в нея, следва да се 

спазва(съобразява) Наръчника за визуална идентичност на Програмата, поместен на 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu 

 

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

спецификации и допълнителни документи  

Документацията по процедурата не се заплаща. Документацията за участие може да бъде 

получена на място на посочения адрес в публичната покана, изпратена по пощата чрез 

куриер за тяхна сметка или изпратена по електронен път, след направено писмено искане. 

Искането следва да бъде направено на  Факс: 084/ 660 249 или Електронна поща: 

rtpzk@mail.bg. Искането следва да се съдържат следните данни: име на кандидата, 

БУЛСТАТ/ЕИК (което е приложимо), телефон, факс и е-адрес, административен адрес за 

изпращане на документацията с посочване на пощенския клон на населеното място, да 

бъде посочен предмета. 

 

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 24/07/2014(дд/мм/гггг)                  Час: 17:00 ч. 

Регионална търговско-промишлена и земеделска камара - Разград 

Адрес: ул. „Бузлуджа” №2, ЕТ.4, стая №404 

Град: Разград 7200 

 

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от 

Заключителните разпоредби) 

 

2. _______________________- (интернет адреса на възложителя в случай  че има такъв) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
mailto:rtpzk@mail.bg
http://www.eufunds.bg/
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До / /  (дд/мм/гггг) 

или  

в месеци:  или дни: 90 дни:  (от крайния срок за получаване на оферти)) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 25/07/2014 (дд/мм/гггг)  

Час: 12:10 ч. 

Място (когато е приложимо): Регионална търговско-промишлена и земеделска камара - 

Разград 

Адрес: ул. „Бузлуджа” №2, ЕТ.4, стая № 304  

Град: Разград 7200 

 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  

(когато е приложимо)      да         не  

Законният/ите представител/и на кандидатата, техни редовно упълномощени 

представители по възможност с нотариално заверено Пълномощно (оригинал или 

нотариално заварен препис) и представители на програмните оператори по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов 

механизъм, съответно управляващия орган по оперативната програма.  

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

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.): 

За участие в настоящата процедура, кандидатът следва да представи следните 

документи: 

 

1. Оферта, в оригинал, подписана и подпечатана от представляващия кандидата, 

изготвена в съответствие с Образец № 1 от документацията.  

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и 

подпечатан от представляващия кандидата, изготвен в съответствие с Образец № 2 от 

документацията. 

3. Административни сведения за кандидата, в оригинал, подписани и подпечатани от 

представляващия кандидата(в т.ч. подизпълнителя в приложимите случаи), изготвени в 

съответствие с Образец № 3 от документацията.  

4. Декларация с посочване на ЕИК/ БУЛСТАТ/ Копие от документа за регистрация/ 

Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за 

самоличност/при обединения документ, подписан от лицата в обединението, в който 

задължително се посочва представляващия;  
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*Кандидатът може да посочи единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 

от Закона за търговския регистър. 

При участие на подизпълнител/и документът по т.4 се представя за всеки от тях. 

5. Изрично нотариално заверено Пълномощно (оригинал или нотариално заварен 

препис) относно лицето/лицата, подписали офертата и приложенията към нея, в случай, че 

същите не са подписани от законния представител на кандидата. 

6. Справка-Декларация съгласно Образец № 4 от документацията, в оригинал, 

подписана и подпечатана от представляващия кандидата. 

 При участие на подизпълнител/и документа по т.6 се представят за всеки от тях, 

а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

7. Справка-Декларация съгласно Образец № 5 от документацията, в оригинал, 

подписана и подпечатана от представляващия кандидата, придружена с препоръки за 

добро изпълнение, отнасящи се за посочените в декларацията услуги/дейности. 

При участие на подизпълнител/и документа/ите по т.7 се представят за всеки от 

тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

8. Справка-Декларация за предложения ключов персонал съгласно Образец № 6 

от документацията, в оригинал, подписана и подпечатана от представляващия кандидата с 

приложения(–копие на диплома, сертификати, удостоверения и други доказващи посочените 

изисквания и/или еквивалентен документ, доказващ изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата); 

При участие на подизпълнител/и документа/ите по т.8 се представят за всеки от 

тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

9. Декларация за разположение съгласно Образец № 7 от документацията, в 

оригинал, подписана лично от всеки член на екипа, с приложени към нея(-копие на 

трудова/служебна книжка и/или друг еквивалентен документ,  доказващ изискуемия опит  

заверен от кандидата – за всеки член и/или референция):  

Забележка: 

Всеки посочен в Справка-декларацията(Образец 6) член на екип подава и подписва 

лично Декларация образец № 7 от документацията и необходимите приложения. 

При участие на подизпълнител/и документът/ите по т.9 се представят за всеки от 

тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 При обединения документът/ите се подписва/т  от  определено лице, посочено за 

представляващ в договора за създаване на обединението и/или от кандидата/те, което 

/които доказва/т  изискванията на възложителя, където/както е изрично казано в 

образеца. 

10.Декларация за ползване/не ползване на  подизпълнител - Образец №8 от 

документацията в оригинал, подписана и подпечатана от представляващия кандидата; 

11.Декларация по чл. 22, ал.2, т.1 от Постановление №118/МС от 20.05.2014 г.- 

Образец №9 от документацията; 
При участие на подизпълнител/и документът по т.11 се представя за всеки от тях, както и от 

представляващото лице за всеки от кандидатите включени в него. 

 При обединения документът се подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в 

договора за създаване на обединението, както и от представляващия кандидата на всеки член 

включен в обединението. 
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Забележка(обща): 

При обединения документът/ите се подписва/т  от  определено лице, посочено за представляващ в 

договора за създаване на обединението и/или от кандидата/те, което /които доказва/т  

изискванията на възложителя, където/както е изрично казано в образеца. 

 

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

ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 

точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

 

Справка-Декларация с информация за оборота на услугите, които са обект на 

процедурата през последните три години(2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на 

която е учреден или е започнал дейността си по образец №4. 

При участие на подизпълнители горепосочените документи се представят за всеки 

от тях, съобразно вида и дела на тяхното участие. 
 При обединения документът се подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в 

договора за създаване на обединението и/или от кандидата/те, което /които доказва/т  

изискванията на възложителя. 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията 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.): 

 

1.Доказва се със Справка-Декларация на основните договори за услуги, изпълнени през 

последните три години(2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, 

придружен от препоръка/и за добро изпълнение.*Под договор за услуги, сходни с предмета на 

процедурата следва да се разбират услуги, включени в дейностите(Д5, и/или Д6,и/или Д10,и/или 

Д11 и/или Д12) в предмета на процедурата При участие на подизпълнители горепосочените 

документи се представят за всеки от тях, съобразно вида и дела на тяхното участие. При 

обединения документът се подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в договора за 

създаване на обединението и/или от кандидата/те, което /които доказва/т  изискванията на 

възложителя. 

 

2. (по Дейност 5) 

Декларация за ключов персонал по образец (Образец №6- При обединения документът се 

подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в договора за създаване на 

обединението), в оригинал, подписана от кандидата, с приложени към нея: 

 -копие на диплома, сертификати, удостоверения и други доказващи посочените 

изисквания и/или еквивалентен документ, доказващ изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по образец (Образец №7 ), в оригинал, подписана от 

съответния експерт – за всеки член; 

-копие на трудова/служебна книжка и/или друг еквивалентен документ,  доказващ 

изискуемия опит  заверен от кандидата – за всеки член и/или референция).  
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(по Дейност 6)   

Декларация за ключов персонал по образец (Образец №6- При обединения документът се 

подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в договора за създаване на 

обединението), в оригинал, подписана от кандидата, с приложени към нея: 

           - копие на диплома, сертификати, удостоверения и други доказващи посочените 

изисквания и/или еквивалентен документ, доказващ изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по образец (Образец №7 ), в оригинал, подписана от 

съответния експерт – за всеки член  

- копие на трудова/служебна книжка и/или друг еквивалентен документ,  доказващ 

изискуемия опит  заверен от кандидата – за всеки член и/или референция):  

 

(по Дейност 10)  

Декларация за ключов персонал по образец (Образец №6- При обединения документът 

се подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в договора за създаване на 

обединението), в оригинал, подписана от кандидата, с приложени към нея: 

- копие на диплома, сертификати, удостоверения и други доказващи посочените 

изисквания и/или еквивалентен документ, доказващ изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по образец (Образец №7 ), в оригинал, подписана от 

съответния експерт – за всеки член  

- копие на трудова/служебна книжка и/или друг еквивалентен документ,  доказващ 

изискуемия опит  заверен от кандидата – за всеки член и/или референция) 

 

(по Дейност 11)  

Декларация за ключов персонал по образец (Образец №6- При обединения документът 

се подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в договора за създаване на 

обединението), в оригинал, подписана от кандидата, с приложени към нея: 

- копие на диплома, сертификати, удостоверения и други доказващи посочените 

изисквания и/или еквивалентен документ, доказващ изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 

- Декларация за разположение по образец (Образец №7 ), в оригинал, подписана от 

съответния експерт – за всеки член  

- копие на трудова/служебна книжка и/или друг еквивалентен документ,  доказващ 

изискуемия опит  заверен от кандидата – за всеки член и/или референция) 

 

(по Дейност 12)  
Декларация за ключов персонал по образец (Образец №6- При обединения документът 

се подписва  от  определено лице, посочено за представляващ в договора за създаване на 

обединението), в оригинал, подписана от кандидата, с приложени към нея: 

- копие на диплома, сертификати, удостоверения и други доказващи посочените 

изисквания и/или еквивалентен документ, доказващ изискуемата квалификация, заверена от 

кандидата; 
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- Декларация за разположение по образец (Образец №7 ), в оригинал, подписана от 

съответния експерт – за всеки член  

- копие на трудова/служебна книжка и/или друг еквивалентен документ,  доказващ 

изискуемия опит  заверен от кандидата – за всеки член и/или референция):  
При участие на подизпълнители горепосочените документи се представят за всеки от 

тях, съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 Когато кандидатът ползва едни и същи модератор и фасилитатор за всички 

дейности, може да подаде една декларация, включваща всички експерти. 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: Освен посочените по-горе 

документи, които се повтарят и в настоящата т.Г, други не се изискват. 
1. Оферта; 

2. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е 

приложимо) – в оригинал; 

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

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

4. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на 

труда  (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за 

строителство) ; 

5. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите; 

6. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от 

организацията на работа на конкретния бенефициент) 

7. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

а) ..................................; 

б) ...................................; 

в) .................................... 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

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

могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на 

Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република 

България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на 

такава. 

3. Възложителят 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. 

 


