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РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Предмет на поръчката: 

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е «Предоставяне на услуги за 

организиране и провеждане на  обучения на екипа, ангажиран с прилагането на  

стратегията за местно развитие на територия „Високи Западни Родопи“ и 

обучения на местни лидери» с три обособени позиции: 
Обособена позиция 1: «Организиране и провеждане на  обучения на местни 

лидери» 

Обособена позиция 2: «Организиране и провеждане на  обучения  на екипа, 

ангажиран в прилагането на  стратегията за местно развитие» 

Обособена позиция 3: «Организиране на работно посещение и обмяна на опит 

на Изпълнителския екип на МИГ и УС в други МИГ и преводачески услуги» 

Процедурата се провежда по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените 

поръчки – чрез публична покана. 

 

2. Прогнозна стойност на поръчката:  

 

2.1. Общата цена за изпълнение на услугите по всяка обособена позиция се 

формира на база на единичните цени по видове услуги, съгласно ценовото 

предложение на изпълнителя. 

2.2.  Прогнозната стойност на поръчката се определя в лева, с включен данък 

върху добавената стойност (ДДС) и не може да надвишава 41 600.00 лв. (четиридесет и 

една хиляди и шестотин лева и нула стотинки), разпределени по обособени позиции, 

както следва:  

 

За Обособена позиция 1: «Организиране и провеждане на  обучения на местни 

лидери» – прогнозната стойност е 17 600,00 лв. (седемнадесет хиляди и шестотин) лева 

с ДДС, като в това число: 

№ по 

ред 

 

Наименование на услугата Единица 

мярка 

Количест

во Прогнозна стойност 

в лева с вкл. ДДС 

1 Организиране и провеждане на  двудневно Бр. 2 5600,00 -  
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За Обособена позиция 2: «Организиране и провеждане на  обучения  на 

екипа, ангажиран в прилагането на  стратегията за местно развитие» – прогнозната 

стойност е 18 000,00 лв. (осемнадесет хиляди лева) с ДДС, като в това число: 

 

№ по 

ред 

Наименование на услугата Едини

ца 

мярка 

Коли

честв

о 

Прогнозна 

стойност в 

лева с вкл. 

ДДС 

1 Организиране и провеждане на  двудневно 

обучение за 8-12 човека за подобряване на уменията на 

екипа за управление на СМР, включващо следните 

теми -  

управление на информацията, управление на времето, 

управление на стреса, комуникативни умения, 

управление на конфликити „ 

Бр. 2 6000,00-  

общо за два 

броя 

двудневни 

обучения 

2 Организиране и провеждане на  двудневно 

обучение за 8-15 човека за подобряване на уменията на 

екипа за управление на СМР, включващо следните 

теми  - развитие на селкските райони,  публично-

частно партньорство,  лидерски умения,  мониторинг и 

оценяване на СМР и проекти. 

Бр. 2 6000,00-  

общо за два 

броя 

двудневни 

обучения 

3 Организиране и провеждане на  двудневен 

уъркшоп за 6-10 човека, включващ следните примерни 

теми - Разработване на процедури, правила,  

Разпределение на отговорности и роли,  Планиране и 

разпределение на задачи,  Архивиране на документи, 

Регистриране на проекти и запитвания и др. 

Бр. 1 3000,00 

4 Организиране и провеждане на двудневено 

обучение за 12-15 души развитие на умения за  

идентифициране на проектни идеи, които са 

ключови/стратегически за територията и тяхното 

Бр. 1 3000,00 

обучение за 12-15 човека на тема „Управление на 

проекти”  

общо за два броя 

двудневни обучения 

2 

Организиране и провеждане на  двудневно 

обучение  за 12-15 човека на тема  „Въвеждане на 

иновации"  

Бр. 1 

3000,00 

3 

Организиране и провеждане на  двудневно 

обучение на тема „Управление на фермата 

Бр. 2 

6000,00-  

общо за два броя 

двудневни обучения 

 

4 

Организиране и провеждане на  двудневно 

обучение на тема „Управление на алтернативен 

туризъм"  Бр. 1 

3000,00 
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разработване във вид на проекти . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Обособена позиция 3: «Организиране на работно посещение и обмяна на 

опит на Изпълнителския екип на МИГ и УС в други МИГ и преводачески услуги»– 

прогнозната стойност е 6 000,00 лв. (шест хиляди лева) с ДДС, като в това число: 

 

 

2.3 Участниците задължително изготвят офертните си предложения при 

съобразяване с одобрения финансов ресурс на поръчката по обособените позиции. В 

своите предложения участниците следва да включат всички разходи за качествено 

изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка включително и 

разходите за труд, транспорт и други подобни, както и печалба. 

 

3. Финансиране на поръчката: 

Финансирането за Обособена позиция 1 на поръчката ще се осъществява със 

средства от Европейски фондове, Програма за развитие на селските райони, в рамките 

на изпълнение на договор РД 50-91/13.06.2012 г. 

Финансирането за Обособена позиция 2 на поръчката ще се осъществява със 

средства от Европейски фондове, Програма за развитие на селските райони, в рамките 

на изпълнение на договор РД 50-91/13.06.2012 г. 

 

Финансирането за Обособена позиция 3 на поръчката ще се осъществява със 

средства от Европейски фондове, Програма за развитие на селските райони, в рамките 

на изпълнение на договор РД 50-91/13.06.2012 г. 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Наименование на услугата 

Единица 

мярка 

Ко-

личе

ство 

Прогнозна 

стойност в 

лева с вкл. 

ДДС 

1 

Работно посещение и обмяна на опит на 

Изпълнителския екип на МИГ и УС в други МИГ, 

извън територията на България 

 

Бр. 1 

5000,00 

2 Превод бр 1 1000,00 
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Заплащането на услугите ще се извършва по банков път, по банкова сметка на 

изпълнителя в български лева при условията и начина, подробно описани в проекта на 

договор /Приложение 2/ 

 

4. Възможност за представяне на варианти в офертите 

 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

5. Място на изпълнение на услугите 

 

Мястото на изпълнение на услугите е Южен-централен район България, 

територия на МИГ „Високи Западни Родопи“ – общини Борино и Доспат. 

 

6. Срок  

 

Срок за изпълнение на услугите по обособени позиции:  
 

По обособена позиция No 1   - до 30.09.2013г. 

По обособена позиция No 2 -   до 29.11.2013г. 

По обособена позиция No 3 -   до 30.04.2013г. 

 

Всички обучения по всички обособени позиции трябва да бъдат проведени при 

задължително съгласуване на датата за провеждане на всяко обучение с ИЕ на 

МИГ ВЗР 

 

 

РАЗДЕЛ II. КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ 

 

Подробно описание на услугите по обособени позиции  са посочени в 

Техническото задание – Приложение 1 към настоящата публична покана. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Изисквания към участниците:  

1. Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически или 

юридически лица, включително техни обединения.  

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват 

споразумение. Споразумението се представя с нотариална заверка на подписи и 

съдържание. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: че всички 

членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на 

офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по 

нея; че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава 

указания за и от името на всеки член на обединението;  че изпълнението на договора, 

включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, и че 
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всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно 

физическо лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се 

допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в поканата изисквания по 

чл.47, ал. 2 ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът 

приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените 

подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на един 

от участниците в обществената поръчка, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

2. Изисквания към участниците съгласно, чл. 47  от ЗОП: 

2.1 Изисквания към участниците съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП 

2.1.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран: 

 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

 за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; 

 за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 

кодекс; 

 за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 

кодекс. 

2.1.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 

2.1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или да не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове в страната, в 

която е установен. 

2.2 Изисквания към участниците съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

2.2.1. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е 

сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се 

намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 

включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или 

участникът е преустановил дейността си; 

2.2.2. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия 

или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на 

отбраната и сигурността. 

2.2.3. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 

обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и 

сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в 

сила съдебно решение. 
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2.2.4. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

2.2.5. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на 

работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

2.2.6. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 

313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

   2.2.7. Участникът да няма установени от службите за сигурност по смисъла на 

Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е 

доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата 

надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на 

поръчки по чл. 3, ал. 2. 

2.3 Изисквания към участниците съгласно, чл. 47, ал.5  от ЗОП 

2.3.1. Участникът да няма лица по чл.47, ал.4 от ЗОП, които да са свързани лица 

с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

2.3.2. Участникът да не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

3. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците: НЯМА 

 

 

 

4. Минимални изисквания за технически  възможности  

 

 За изпълнение предмета на поръчката Участникът трябва да разполага с минимум 

2  (двама) експерти, които: 

 имат завършено висше образование в някоя от следните области: икономика, 

право, социални и природни науки; 

 имат опит в организиране и провеждане на обучения за възрастни хора – имат 

поне един изпълнен договор за обучение; 

 имат опит в работата по ПРСР, ЛИДЕР, МИГ и СМР; 

За целта Участникът трябва да представи автобиография на експертите с приложени 

договор/и или референция/и за изпълнение на такъв/ива договор/и, ведно с 

доказателства, че лицата ще бъдат на разположение на участника при изпълнение на 

предмета на поръчката с Декларация за разположение на експерт (Приложение 

образец № 7 – по образец), подписани от всеки експерт поотделно.   

 

В случай, че участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, не 

е задължително тези условия да бъдат изпълнени комулативно. 
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В случай, че участникът е обединение посоченото изискване ще се прилага за 

обединението като цяло. 

В случай на участие на подизпълнители посоченото изискване ще се прилага и 

за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

РАЗДЕЛ IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни, включително, от 

крайния срок за получаване на офертите. 

 

РАЗДЕЛ V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Всяка оферта се представя в непрозрачен запечатан плик, съдържащ поне два 

отделни непрозрачни запечатани плика. В първия плик с надпис „Документи за 

подбор“ се поставят описаните по-долу документи, а ценовото предложение се поставя 

в отделен/ни непрозрачен/ни плик/ове с надпис „Предлагана цена“.  

 

Документи в плик № 1 -„Документи за подбор“: 

1) Списък на документите, подписан и подпечатан от участника; 

2) Заявление за участие - (Образец 1); 

3) Декларация за ЕИК (Образец 2);  

4) Регистрационни документи на участника:  

1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код 

съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;  

2. когато участникът е физическо лице копие от документа за самоличност;  

3. когато участникът е обединение, което не е юридическо лице – заверено 

копие на споразумението, което да е с нотариална заверка на подписи и съдържание; 

4. копие от документа за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран. 

 

5) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, 

т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (Образец  3) 

6) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, 

ал. 2, т. 5 и ал.5, т. 1 от ЗОП (Образец 4) 

7) Декларация по чл.56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Образец 5) 

8)Списък на експертите (Образец №6) 

9)Декларации на експерти (Образец №7) 

10) Автобиографии на експерти (Образец 8);  

11) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (Образец 9 - когато е 

приложимо). 

12) Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 10) 

13)Техническо предложение (Образец №12) 

14) Други документи по преценка на участника  

 

Всички  изискуеми  документи  трябва  да  са номерирани, подписани  и  

подпечатани  от  Ваша  страна, а  ако  са  копия  да  бъдат заверени  с  “Вярно  с  

оригинала”, мокър  печат  и  подпис. Всички изброени и приложени документи следва 

да бъдат описани в нарочен отделен списък съдържащ техният брой, наименование, бр. 
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страници на всеки документ и страница на която се намират, като списъка следва също  

да съдържа подпис и печат . 

 

Не  се  допуска  до  по-нататъшно  участие  кандидат, който: 

-    не  е  представил  някой  от  посочените  по-горе  документи 

-  е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя; 

-  е представил оферта, която не отговаря на условията  по т.н.  “Минимални 

изисквания към участниците”; 

 

Документи в плик № 2 - „Предлагана цена“: 

Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен 

плик с надпис Плик № 2 „Предлагана цена“ и се изписва наименованието на участника 

и за коя обособена позиция се отнася. Този плик/-ве се поставя/-т в общия плик на 

офертата. 

Ценовото предложение се изготвя по приложеното към документацията – 

Образец № 11 за съответната/-ите обособена/-и позиция/-и.  

Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 2 

трябва да бъдат последователно номерирани. Извън Плик № 2 "Предлагана цена" не 

трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. 

 Цените трябва да бъдат посочени в български лева с ДДС, с точност до втория 

знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи. 

 Оферираната от участника обща цена за изпълнението на обособената позиция 

трябва да включва всички услуги за съответната обособена позиция. 

 Ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата участници, които по 

какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик № 2 - с надпис 

"Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), както и 

ако не са оферирани всички услуги за съответната обособена позиция.  

 

 Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на 

чуждестранни юридически лица, при подготовка на офертата си трябва да спазва 

изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП. 
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Върху общия непрозрачен плик трябва да бъде изписана следната 

информация: 

 

До МИГ“ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“БОРИНО-ДОСПАТ 

гр. Доспат, ул."Орфей" №12 

 

ОФЕРТА 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана с предмет:  

 

«Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на  обучения на екипа, 

ангажиран с прилагането на  стратегията за местно развитие на територия 

„Високи Западни Родопи“ и обучения на местни лидери» за  обособена/и 

позиция/и: 

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

 

От ......................................... 

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

 

 

Върху плика се посочва участникът, адрес за кореспонденция на участникът и 

по възможност телефон, факс и /или e-mail адрес. 

 

РАЗДЕЛ VI. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Желаещите да участвуват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подават лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка 

офертите на адреса на Възложителя – гр. Доспат, ул. "Орфей" №12, МИГ“ВИСОКИ 

ЗАПАДНИ РОДОПИ“БОРИНО-ДОСПАТ в срок до 17,00 часа на  08.02.2013г. 

Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се 

отбелязват във входящия регистър.  

 
 

РАЗДЕЛ VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Разглеждане на офертите 
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Получаването, разглеждането, оценяването и класирането на офертите се 

извършва от длъжностни лица, определени от Възложителя. 

След получаване на офертите, и прочитане описа на подадените оферти по 

номера и податели,  лицата определени от Възложителя подават Декларации за 

обстоятелства по чл.35, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП. 

Офертите ще бъдат отворени от длъжностните лица на 11.02.2013г. от 10,00 часа 

на адреса на Възложителя – гр. Доспат, ул. "Орфей" №12.  Отварянето на офертите е 

публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. 

 

Критерият за оценка на офертите е: „Най-ниска цена”. 

Лицата определени от възложителя осъществяват разглеждане и оценка на 

подадените оферти, за съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени в 

публичната покана и утвърдената документация. За работата си съставят протокол, 

който представят на Възложителя за утвърждаване. 

 

Крайно класиране на участниците: 

 

Крайното оценяване и класиране на офертите за всяка обособена позиция 

поотделно, ще се извърши по критерии за оценка на офертите „Най-ниска цена” 

 

Приключване работата на комисията:  

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите. Протоколът съдържа списък на участниците и офертите, предложени за 

отстраняване от процедурата, както и мотивите за отстраняването им; резултатите от 

разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на 

предложенията на участниците и оценките и класирането на участниците.  

Протоколът се подписва от целия състав на комисията и се представя на 

Възложителят за утвърждаване. Заедно с протокола, председателят на комисията 

предава на Възложителя и цялата документация, свързана с проведеното разглеждане и 

оценка на офертите. 

 

Обявяване на резултатите: 

Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато 

е подадена само една оферта. 

Възложителят обявява с решение класирането на участниците и определя 

участникът определен за Изпълнител за всяка обособена позиция, в пет дневен срок 

след приключване работата на комисията и докладване на работата й. 

Възложителят уведомява участниците за взетото от него решение в три дневен 

срок от издаването му. 

 

РАЗДЕЛ VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
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Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка по всяка 

обособена позиция с класирания на първо място и определен за изпълнител участник. 

При отказ на участник, определен за изпълнител, да сключи договор, в 

определеният от Възложителя срок, Възложителят определя за Изпълнител следващия 

класиран участник и сключва договор с него. При отказ и на вторият участник, 

Възложителят прекратява процедурата. 
 

Договорът за обществената поръчка включва задължително всички предложения 

от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. 

При сключване на договора, определеният за изпълнител участник представя 

гаранция за изпълнение на договора.  

 

 РАЗДЕЛ ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Гаранцията за изпълнение на договора/-ите е в размер на 2% (два процента) от 

прогнозната стойност на всяка обособена позиция и същата е със срок на валидност, 

надвишаващ с 30 дни срока на приключване изпълнението на договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова 

сметка на МИГ“ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“ БОРИНО-ДОСПАТ: IBAN- 

BG40IABG74911001398500; BIC- IABGSF;  банка АСЕТБАНК- гр.Доспат 

Съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се 

представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на 

обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за 

възлагане на обществената поръчка.  

Възложителят освобождава гаранцията по настоящия раздел, без да дължи лихви 

за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

 РАЗДЕЛ Х. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ 

 

1) Заявление за участие - (Образец 1); 

2) Декларация за ЕИК (Образец 2);  

3) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, 

т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (Образец  3) 

4) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, 

ал. 2, т. 5 и ал.5, т. 1 от ЗОП (Образец 4) 

5) Декларация по чл.56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Образец 5)  

6)Списък на експертите (Образец №6) 

7)Декларации на експерти (Образец №7) 

8) Автобиографии на експерти (Образец 8);  

9) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (Образец 9 - когато е 

приложимо). 

10) Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 10) 

11) Ценовото предложение (Образец)  11 за съответната/-ите обособена/-и 

позиция/и.  



11) I{enonoro rrpeArroxeu}re (O6paseu) 11 3a
nosnrllr.f,/a:

l2)Texnu.recKo rpeAJro)KeHrre (O6paseq }lbl 2)
1 3)Amo6uorpa$ura Ha eKcrreprr.r (O6pa:eu Nol 3)
14) llpunolxeHr,re 1 - TexHn.recKo 3a,qilrlre;
l5) llpulo)r(enlre 2 - flpoerc Ha AoroBop.

I,I3II. AI4PEKTOq

MI4f -83P.. . . . .

/unx.EI4JI|?IH

cborBerrrar al -ure o6oco6ena/-u

Cdpyucenue ,,Mecmna Lluuquamuaua fpyna BucoKu 3anaduu Podonu "
,Qozoeop M PI 50-91/13.06.2012e.,

4831 zp.fiocnam, yn. ,,OpQefr" Nb 12,
E-m ui I : mi g _v zr @ a bv. b g, w e b : wv,w. b ar i n o - d o sp a t. c o m
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