
                               

 

 

 

Образец на изисквания към офертите 

    от ПМС №160/01.07.2016 г. 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 
При изготвяне на офертата всеки 

кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия. 

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.  

Офертите за участие в процедурата 

се изготвят на български език. 

*В случай, че кандидатът е 

чуждестранно юридическо или физическо 

лице се прилагат аналогични на 

посочените изискуеми официални 

документи от съответната страна – 

оригинал или заверено от кандидата 

копие, придружено с превод на български 

език 

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. 

Кандидатите могат да допълват своите 

оферти  в рамките на определения срок за 

подаване на оферти. 

Офертата се подава в 

Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата на ЕС в България 

2020 (ИСУН 2020) и включва: 

 1. данни за кандидата; 

 2. техническо предложение за изпълнение 

на поръчката; 

 3. ценово предложение за всяка позиция 

поотделно, в случай че процедурата е с 

обособени позиции; 

 4. срок на валидност, когато е приложимо; 

Form of bid requirements under  

Government Decree No. 160/01.07.2016 
 

BID REQUIREMENTS 
 

When preparing the bid, each applicant must 

adhere exactly to the terms and conditions 

announced by the beneficiary. 

The applicant may submit only one bid. 

 

The bid should be prepared in accordance with 

the sample documentation and contain a 

technical and financial proposal. The bid must 

be accompanied by all the documents required 

by the beneficiary, specified in the invitation. 

 

 

Bids for participation in the procedure shall 

be in Bulgarian. 

* In case the applicant is a foreign legal or 

physical 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. 

 

 
 

Have in mind that the period of validity of bids 

is the time during which applicants are bound 

by the terms and conditions of their bids. 

 

A person who has consented and is 

subcontracted to another applicant’s bid may 

not submit an individual bid. 

 

Applicants may complete their bids within the 

period set for the submission of bids. 

 

Bids shall be submitted to the Information 

system for management and monitoring of EU 

funds in Bulgaria 2020 (EUMIS 2020) and shall 

include: 

1. details of the applicant; 

2. technical proposal for execution of the 

procurement; 

3. price quotation for each item individually, in 

case the procedure has separate items; 

4. period of validity, when applicable; 

5. subcontractors who will take part in the 
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 5. подизпълнителите, които ще участват при 

изпълнението на поръчката, вида и дела на 

тяхното участие, ако кандидатът предвижда 

подизпълнители; 

 6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.;  

 7. други документи, в случай че са 

предвидени в публичната покана. 

Други изисквания към офертите 

(посочени от бенефициента, предвид 

спецификата на конкретния обект на 

процедурата): Неприложимо 

 

performance of the procurement, type and share 

of their participation, if the applicant intends to 

use subcontractors; 

6. declaration under Art. 12, para. 1, item 1 of 

Government Decree No. 160/01.07.2016; 

7. other documents, if provided for in the public 

invitation. 

 

Other requirements for tenders (indicated by the 

beneficiary, taking into account the specific 

nature of the particular subject of the 

procedure): Not applicable 

 

 

 


