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Образец на публична покана по чл. 51 от 

 ЗУСЕСИФ 

 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за 

контакт 

 

Официално наименование: „Ник- 

Пластик Валя Петрова“ ЕТ 

Адрес: ул. Ком № 3 

 

Град: Тутракан Пощенск

и код: 

7600 

 

Държав

а: 

Българи

я 

За контакти:  

Лице/а за контакт: 

Валя Петрова 

Телефон: 

0889224402 

Електронна поща: 

nikplastik333@abv.

bg 

Факс: 

Неприложимо 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

www.nikplastik.net 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна 

дейност/и 

 

Form of public invitation under Art. 51 of 

the ESIFMA [European Structural and 

Investment Funds Management Act] 

 
PUBLIC INVITATION 

 

SECTION 1: INFORMATION ABOUT THE 

BENEFICIARY 

 

I.1) Name, addresses and contact persons 

 

 

Official name: Nik Plastik - Valya Petrova 

ET 

Address: 3 Kom Str. 

 

Locality: Tutrakan Postal 

code: 

7600 

 

State: 

Bulgaria 

Contact information:  

Contact person: Valya 

Petrova 

Telephone: 

0889224402 

E-mail: 

nikplastik333@abv.bg 

Fax: 

Not applicable 

Internet address/es (when applicable) 

www.nikplastik.net 

 

 

I.2) Type of beneficiary and main activity/ies 

 

 

http://www.nikplastik.net/
http://www.nikplastik.net/
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 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): 

Производство на 

опаковки от пластмаса; 

Производство на 

листове плочи, тръби и 

профили, от пластмаси 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ 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) 

 

(а) 

Строителств

о                       

(б) Доставки                 
 
 

(в) 

Услуги   

                  

 

Изграждане  

 

 

Проектиране 

 Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на 

Категор

ия 

услуга:

№  

 

 commercial 

enterprise  

  non-profit legal 

entity  

 other (please 

specify): 

 

 public services 

 environment 

 economic and 

financial activity 

 healthcare 

 accommodation / 

housing and places for 

recreation and culture 

 social protection 

 recreation, culture 

and religion  

 education 

 commercial activity 

 other (please 

specify):  

Manufacture of plastic 

packaging; 

Manufacture of sheets, 

plates and profiles of 

plastics. 

SECTION ІІ.: SCOPE AND SUBJECT OF 

THE PROCEDURE FOR 

DETERMINATION OF A CONTRACTOR 

 

ІІ.1) Description 

 

ІІ.1.1) Subject of the procedure and place 

of execution of construction works, delivery 

or service 

 

(Choose one site only – construction works, 

deliveries or services that matches the specific 

subject of your procedure) 

 

 

(a) 

Construction 
works              

(b) Deliveries                 
 
 

(c) 

Service

s                     

 

Construction  

 

 

 Design and 

 Purchase 

 

 Leasing 

 

 Purchase on 

Service 

category: 

No.  
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и изпълнение 

 

 

Рехабилитац

ия, 

реконструкци

я 

 

 

Строително-

монтажни 

работи 

 

изплащане 

 

 Наем за 

машини и 

оборудване 

 

 Комбинация 

от изброените 

 

 Други (моля, 

пояснете) 

……………..........

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

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

 

 

 

Място на 

изпълнение 

на 

строителство

то: 

___________

___________

__ 

___________

___________

__ 

 

код NUTS:  

    

Място на 

изпълнение на 

доставка: 

 

гр. Тутракан  

 

код NUTS: 

BG325 

Място 

на 

изпълн

ение на 

услугат

а: 

______

______

______

__ 

______

______

______

__ 

 

код 

NUTS: 

   

  

ІІ.1.2) Описание на предмета на 

процедурата:  

Избор на изпълнител за доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на ДМА по 

следните обособени позиции: 

- Обособена позиция 1: Екструдер АБА- 

1бр. 

- Обособена позиция 2: Машина за флексо 

печат- 1бр. 

 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник 

implementatio

n 

 

 

Rehabilitation, 

reconstruction 

 

 

Construction 

and assembly 

works 

 

instalment plan 

 

 Rental for 

machinery and 

equipment 

 

 Combination of 

the listed ones 

 

 Other (please 

specify) 

……………..........

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

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

 

 

Place of 

execution of 

the 

construction 

works: 

___________

___________

__ 

___________

___________

__ 

 

code NUTS: 

     

Place of execution 

of the delivery: 

 

Tutrakan  

 

code NUTS: 

BG325 

Place of 

executio

n of the 

service: 

______

______

______

__ 

______

______

______

__ 

 

code 

NUTS: 

   

  

 

 

ІІ.1.2) Description of the scope of the 

procedure:  

Choice of a contractor for the delivery, 

assembly and commissioning of long-term 

tangible assets according to the following 

separate items: 

- Separate item 1: ABA extruder – 1 piece 

- Separate item 2: Flex printing machine - 1 

piece 

 

ІІ.1.3) Common procurement vocabulary 
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(CPV):  

Обособена позиция 1: Екструдер АБА- 

1бр.-  42994200-2 

Обособена позиция 2: Машина за 

флексопечат- 1бр.- 42991200-1 

ІІ.1.4) 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 

 

Общо количество или обем 
Обособена позиция 1: Екструдер АБА- 1бр. 

Обособена позиция 2: Машина за флексо 

печат- 1бр. 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС 

По Обособена позиция 1: Екструдер АБА- 

1бр.: 124193,30 лв. 

По Обособена позиция 2: Машина за  

флексо печат- 1бр.: 259143,50 лв. 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци: до 8 месеца 

от сключване на договора, но не по- късно 

от крайния срок за изпълнение на Договора 

за безвъзмездна помощ: 08.05.2021г. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, 

ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението 

(CPV):  

Separate item 1: ABA extruder – 1 piece - 

42994000-2 

Separate item 2: Flex printing machine - 1 

piece - 42991200-1 

ІІ.1.4) Separate items:   yes   no  

 

 

 

If yes,  bids should be submitted (please tick 

only one option): 

 

for one separate item 

only 

 

for one or more  

separate items 
 

 

ІІ.2) Quantity and volume of the object of the 

procedure 

 

Total quantity or volume 
Separate item 1: ABA extruder – 1 piece 

Separate item 2: Flex printing machine - 1 

piece 

Estimated value in Bulgarian levs, VAT 

excluded 

For Separate item 1: ABA extruder – 1 piece: 

BGN 124,193.30  

For  Separate item 2: Flex printing machine - 

1 piece: 259,143.50 

 

ІІ.3)  Period of the Agreement 

 

Deadline for implementation in months: up to 

8 months from the conclusion of the 

Agreement, but no later than the deadline for 

implementation of the Grant Contract: 

08/05/2021. 

 

 

SECTION ІІІ: LEGAL, ECONOMIC, 

FINANCIAL AND TECHNICAL 

INFORMATION 

 

ІІІ.1) Terms and conditions related to the 
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на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е 

приложимо)  

Неприложимо 

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 

5 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 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

 

1) 30% - Авансово плащане в размер на 

................ лв. от стойността на договора в срок 

до 15 дни, считано от датата на сключване на 

договора за доставка и издаване на фактура за 

плащане; 

2) 70% - Окончателно плащане в размер на 

....................... лв. при доставка, пускане в 

експлоатация и подписване на приемо-

предавателен протокол, платими до 15 дни 

след получаване на фактура при кумулативно 

изпълнение на следните условия:  
- доставка, монтаж и тестване на 

машината; 

- подписване на приемо-

предавателен протокол. 

 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

1) 50% - Авансово плащане в размер на 

................ лв. от стойността на договора в 

срок до 15 дни, считано от датата на 

сключване на договора за доставка и 

издаване на фактура за плащане; 

 

2) 50% - Окончателно плащане в размер на 

....................... лв. при доставка, пускане в 

експлоатация и подписване на приемо-

предавателен протокол, платими до 15 дни 

след получаване на фактура при 

кумулативно изпълнение на следните 

execution of the subject of the procedure 

 

ІІІ.1.1) Required guarantees (when applicable)  

Not applicable 

 

Performance guarantee (not more than 5 percent of 

the value of the Performance Agreement): 

Not applicable 

 

ІІІ.1.2) Terms and conditions and method 

of financing and payment and/or reference 

to the relevant provisions that govern them 

 

FOR SEPARATE ITEM 1: 

 

1) 30% - Advance payment amounting to 

BGN ................ from the value of the 

Agreement, within 15 days, as of the 

date of conclusion of the Agreement 

for delivery and issuance of an invoice 

to be paid; 

2) 70% - Final payment amounting to 

BGN....................... upon delivery, 

commissioning  and signature of 

record of handover, payable within 15 

days after receipt of invoice upon 

cumulative fulfilment of the following 

conditions:  

- delivery, installation and testing 

machine ; 

- signature of a record of handover. 

FOR SEPARATE ITEM 2: 
1) 50% - Advance payment amounting to 

BGN ................ from the value of the 

Agreement, within 15 days, as of the 

date of conclusion of the Agreement 

for delivery and issuance of an invoice 

to be paid; 

2) 50% - Final payment amounting to 

BGN....................... upon delivery, 

commissioning  and signature of 

record of handover, payable within 15 

days after receipt of invoice upon 

cumulative fulfilment of the following 
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условия:  

- доставка, монтаж и тестване на 

машината ; 

-подписване на приемо-

предавателен протокол 

Издадените от изпълнителя фактури следва 

да съдържат информация, че  

плащането се извършва за доставка по 

договор № BG16RFOP002-2.042-0002-C01 

по оперативна програма Иновации и 

конкурентоспособност, МИГ Тутракан- 

Сливо поле „Капацитет за растеж на МСП“ 

 

ІІІ.1.3) Условия от договора за 

изпълнение, които могат да бъдат 

изменяни в хода на изпълнението му:  

(Или: Условия от изпълнението на 

предмета на процедурата, които могат 

да бъдат изменяни в договора:) или 

(Възможни промени в условията за 

изпълнение на предмета на 

процедурата/клаузите на договора: )  

 Неприложимо 

 

 

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е 

приложимо)     да    не  

Ако да, опишете ги: 

Неприложимо 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 

 

conditions:  

- delivery, installation and testing 

machine; 

- signature of a record of handover. 

Invoices issued by the contractor should 

contain information that the payment is made 

for delivery under agreement No. 

BG16RFOP002-2.042-0002-C01 under 

Innovation and Competitiveness Operational 

Program, LAG [local action group] Tutrakan 

– Slivo Pole "Growth capacity of SMEs 

[small and medium enterprises]" 

ІІІ.1.3) Terms and conditions of the 

Performance Agreement that may be 

modified in the course of its performance: 

(Or: Terms and conditions of performance 

of the subject matter of the procedure 

which may be modified in the Agreement:) 

or (Possible changes in the terms and 

conditions of performance of the subject 

matter of the procedure / Agreement 

clauses:) 

Not applicable 

 

ІІІ.1.4) Other special conditions (when 

applicable)     yes    no  

If yes, describe them: 

Not applicable  

 

 

ІІІ.2) Terms and conditions for participation  

 

ІІІ.2.1) Legal status 

 

Required documents: 
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1. Декларация с посочване на ЕИК/ 

Удостоверение за актуално състояние, а 

когато е физическо лице - документ за 

самоличност;  

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

ПМС № 160/01.07.2016 г. 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

* В случай, че кандидатът е обединение от 

физически и/или юридически лица, е 

необходимо да бъде представен договор за 

обединение, в който задължително се 

посочва представляващият. 

* В случай, че офертите за тръжната 

процедура се представят и подписват от 

лице, различно от представляващия 

кандидата по регистрация се изисква: 

- Нотариално заверено 

пълномощно, в което задължително 

трябва да посочено 

оправомощаването на лицето да: 

представлява и извършва правни 

действия; да сключва и изпълнява 

договори и да подписва документи 

от името на законния представител 

на кандидата, както и за какъв 

период от време са в сила тези 

негови правомощия. 

* В случай, че кандидатът е 

чуждестранно юридическо лице, се 

прилагат аналогични на посочените 

изискуеми официални документи от 

съответната страна – оригинал или 

заверено от кандидата копие, 

придружено от превод на български 

език, извършен от заклет преводач. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови 

възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

1. Declaration with indication of UIC 

[unified identification code] / Certificate of 

good standing, and when a physical entity – 

an identity document; 

2. Declaration under Art. 12, para. 1, item 1 

of Government Decree No. 160/01.07.2016.  

3. Other documents (if applicable). 

 

* In case the applicant is an association of 

physical and/or legal entities, it is necessary 

to submit an Association Agreement 

indicating the representative. 

 

* Where bids are submitted and signed by a 

person other than the applicant, the 

following is required: 

 

- Power of Attorney, signed and 

stamped by a Notary Public, 

specifying the powers of the person to: 

represent and perform legal actions; to 

conclude and execute agreements and 

sign documents on behalf of the legal 

representative of the applicant, and for 

what period those powers are valid. 

 

 

 

* In case the applicant is a foreign 

legal entity, documents, analogous to 

the required official documents from 

the respective country should be 

enclosed – an original or a copy 

certified by the applicant, together 

with a translation into Bulgarian by a 

sworn translator. 

ІІІ.2.2) Economic and financial possibilities 

(pursuant to Art. 3, para. 11 of 

Government Decree No. 160/01.07.2016) 
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Изискуеми 

документи и 

информация 

 

Неприложимо 

 

Минимални 

изисквания (когато 

е приложимо): 

Неприложимо 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или 

квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС 

№ 160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми 

документи и 

информация 

 

Неприложимо 

Минимални 

изисквания (когато 

е приложимо): 

Неприложимо 

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Икономически най-изгодна оферта 

съгласно един от следните критерии: 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                            

 

ниво на разходите, като се отчита 

разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                            

                                                                       

 

оптимално съотношение качество – цена              
                                                                       

 показатели, посочени в Методиката за 

оценка 

 

Показате

ли 

1. 

Предложе

на цена 

Теж

ест 

30 

% 

 

Показате

ли 

4. 

________

______ 

Тежест 

__________

______ 

__________

______ 

Required documents 

and information 

 

Not applicable 

 

Minimum 

requirements (when 

applicable): 

Not applicable 

 

 

 

ІІІ.2.3) Technical possibilities and/or 

qualification (pursuant to Art. 3, para. 13 

of Government Decree No. 160/01.07.2016) 

 

Required documents 

and information 

 

Not applicable 

 

Minimum 

requirements (when 

applicable): 

Not applicable 

 

 

 

SECTION ІV PROCEDURE 

 

ІV.1) Bid evaluation criteria 

 

The most economically advantageous bid 

according to one of the following criteria: 

(please tick the applicable) 

 

lowest price                                                  

 

level of costs, taking into account cost-

effectiveness, including life-cycle costs       

 

 

 

optimal value for money                             

 

 the indicators referred to in the Assessment 

Methodology 

 

Indicat

ors 

1. 

Offered 

price 

Encum

brance 

30 % 

 

40% 

Indicator

s 

4. 

________

______ 

Encumbra

nce 

_________

_______ 

_________
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2. 

Съответс

твие с 

допълнит

елни 

техничес

ки 

характер

истики 

3. Срок 

на 

доставка 

 

40% 

 

 

 

30% 

 

5. 

________

______ 

5. 

________

______ 

 

__________

______ 

 

 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

___ 

 № BG16RFOP002-2.042-0002-C01 

_____________________________________

__________________________________ 

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: / /  (дд/мм/гггг)                   

 

Ще се приемат оферти до изтичане на 

посочената крайна дата 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 

(https://eumis2020.government.bg) 

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може 

да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет 

адрес на Единния информационен портал на 

Структурните фондове на ЕС  

2. 

Compli

ance 

with 

additio

nal 

technic

al 

specific

ations 

3. 

Deliver

y time 

 

 

 

 

30% 

 

5. 

________

______ 

5. 

________

______ 

 

_______ 

_________

_______ 

 

 

 

 

ІV.2) Administrative information 

 

ІV.2.1) Number of the Grant Agreement 

___ 

 

 

 No. BG16RFOP002-2.042-0002-C01 

_____________________________________

__________________________________ 

 

ІV.2.2) Bid submission deadline  

 

Date: / /  (dd/mm/yyyy)                   

 

Bids will be accepted until the specified 

deadline 

Bids should be submitted through EUMIS 

2020 (https://eumis2020.government.bg) 

 

ІV.2.3) Internet addresses to which the 

invitation may be found: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg – website of the 

Unified Information Portal of the Structural Funds of the 

EU  

http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/


 

  
 

Проект № BG16RFOP002-2.042-0002-Подобряване на 

конкурентоспособността и развитие на капацитета за 

растеж във фирма " Ник- Пластик- Валя Петрова" ЕТ, 

финансиран по BG16RFOP002-2.042 - „МИГ Тутракан – 

Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на 

МСП“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

Project No: № BG16RFOP002-2.042-0002- Improving 

Competitiveness and Development of Growth Capacity at Nick 

Plastic - Valya Petrova ET, funded by BG16RFOP002-2.042 - 

LAG Tutrakan – Slivo Pole, ICOP [Innovation and 

Competitiveness Operational Program] 1 measurement, 

“Growth capacity of SMEs”, co-funded by the EU through the 

European Regional Development Fund. 

 

 

10 

2. https://eumis2020.government.bg/ 

3.  http://nikplastik.net/ - интернет адрес 

на Възложителя 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

До / /  (дд/мм/гггг) 

или  

в месеци: 6 месеца  или дни:  (от 

крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на 

офертите 

Дата: / /  (дд/мм/гггг)  

Час: ________________________ 

Място: гр. Тутракан, ул. Ана Вентура №15 

 

_____________________________________

__________________________________ 

 

 

 

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 

настоящата публична покана (Важно: 

документите, посочени в тази точка 

трябва да съответстват на тези, 

изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ 

Удостоверение за актуално състояние, а 

когато е физическо лице - документ за 

самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на 

оферти; 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

Б. Документи, доказващи икономическото 

и финансовото състояние на кандидата по 

т. ІІІ.2.2 от настоящата публична покана 

2. https://eumis2020.government.bg/ 

3.  http://nikplastik.net/ - website of the 

Contractor 

 

 

ІV.2.5) Bid validity deadline  

 

To / /  (dd/mm/yyyy) 

or 

in months: 6 months or days:  (from the 

deadline for bid receipt) 

 

ІV.2.6) Terms and conditions for bid 

opening 

Date: / /  (дд/мм/гггг)  

Time: ________________________ 

Place: Tutrakan, 15 Ana Ventura Str. 

 

_____________________________________

__________________________________ 

 

 

 

SECTION V: LIST OF DOCUMENTS 

PARTICIPATION BIDS SHOULD 

CONTAIN  

 

A. Documents certifying the legal status of the 

applicant under item III.2.1. of this public 

invitation (Important: all documents referred 

to in this item shall correspond to those listed 

in item III.2.1.): 

1. Declaration with indication of UIC 

[unified identification code] / Certificate 

of good standing, and when a physical 

entity – an identity document; 

 

2. Declaration under Art. 12, para. 1, item 1 

of Government Decree No. 

160/01.07.2016 – when submitting bids.  

3. Other documents (if applicable). 

 

B. Documents certifying the economic and 

financial status of the applicant under item 

III.2.2. of this public invitation (Important: all 

https://eumis2020.government.bg/
http://nikplastik.net/
https://eumis2020.government.bg/
http://nikplastik.net/
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(Важно: документите, посочени в тази 

точка,  трябва да съответстват на тези, 

изброени в т.ІІІ.2.2.): 

Неприложимо 

В. Документи, доказващи, техническите 

възможности и/или квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата 

публична покана (Важно: документите, 

посочени в тази точка, трябва да 

съответстват на тези, изброени в 

т.ІІІ.2.3.): 

1. Неприложимо 

 

Г. Други изискуеми от кандидата 

документи: 

1. Оферта; 

2. 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); 

3. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В за 

подизпълнителите; 

4. Други документи и доказателства 

(посочват се от бенефициента): 

Неприложимо 

 

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 публикуват в 

Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 

2020. 

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 

documents referred to in this item shall 

correspond to those listed in item III.2.2.): 

Not applicable 

 

C. Documents certifying the technical 

possibilities and/or qualification of the 

applicant under item III.2.3. of this public 

invitation (Important: all documents referred 

to in this item shall correspond to those listed 

in item III.2.3.): 

1. Not applicable 

 

 

D. Other documents required to be submitted 

by the applicant: 

1. Bid; 

2. Declaration for the subcontractors who will 

participate in the implementation of the subject 

matter of the procedure and the share of their 

participation (if the applicant has declared that 

they will use subcontractors); 

3. Documents under items A.1, A.2, B, C for 

the subcontractors; 

4. Other documents and evidence (to be 

specified by the beneficiary): 

Not applicable 

 

SECTION VІІI: OTHER INFORMATION 

 

1. Up to 4 calendar days before the deadline 

for bid submission, persons may request in 

writing from the principal clarifications on the 

documentation for participation. The principal 

shall respond within 3 days from the date of 

receipt of the request. 

 

2. The explanations shall be published in the 

Information system for management and 

monitoring of the EU funds in Bulgaria 2020. 

 

3. The Principal may, at any time, verify the 

information requested by the applicants, 

request clarification regarding the bid and the 

documents submitted to it, as well as to 

request additional evidence of the 
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определен срок на допълнителни 

доказателства за обстоятелствата, посочени 

в офертата. 

circumstances specified in the bid, to be 

submitted within a specified period. 

 

 

 

 


