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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

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. 

Кандидатите могат да подадат оферта за една, няколко или за всички обособени позиции. 

Офертата задължително трябва да включва пълния обем от съответните обособени позиции, за 

които се отнася. Оферти за част от съответната обособена позиция се отстраняват от участие. 

Кандидатите имат право да представят оферта, която се отнася за произволно избрани от 

тях обособени позиции (една, няколко или всички от тях), като подават една Оферта. 

Варианти на офертата не се приемат. 

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. 

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: 

 данни за кандидата; 

 техническо предложение;  

 ценово предложение; 

 срок за изпълнение; 

 срок на валидност на офертата; 

 

2. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, в случай че са предвидени в публичната покана: 

а. Списък на извършени сходни услуги за последните 5 (пет) години в зависимост от 

датата, която кандидатът е учреден или започнал дейността си,  включително 

стойностите, датите и получателите – по образец - оригинал с подпис и печат на 

оферента; 

б. Доказателство на посочените в списъка сходни услуги – прилага се заверено 

копие от изпълнени договори или рефернеции за добро изпълнение като 

финансовите параметри на изпълнените договори могат да бъдат заличени.  

в. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление №160 на Министерския съвет 

от 01.07.2016 г. – образец -  оригинал с подпис и печат на оферента; 

г. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата 

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

заверено от кандидата копие, в случаите когато се предвижда създаването на 

обединение – ако е приложимо; 

д. Декларация за използване на подизпълнители /ако е приложимо/;  
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е. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/; 

ж. Всички необходими документи и доказателства, отнасящи се до доказване на 

показателите, подлежащи на качествена оценка, съгласно Методиката за оценка 

на офертите. 

 

2. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ (посочени от бенефициента, предвид 

спецификата на конкретния обект на процедурата):  

а. Документите, удостоверяващи технически възможности и/или квалификация на 

кандидатите, посочени в III 2.3) от публичната покана;  

б. Оферти с предложен срок за изпълнение на услугите по съответните Обособени 

позиции от настоящата тръжна процедура, по-голям от посочения срок за всяка 

Обособена позиция в раздел II.2, няма да бъдат разглеждани; 

в. Ако дадена ценова оферта надхвърля посочените прогнозни стойности в раздел 

II.2 от настоящата публична покана за изпълнение на услугите по съответните 

Обособени позиции ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата само и 

единствено на това основание. 

 

Изискуемите документи трябва да се представят в оригинал или копие, заверено от 

кандидата с думите "Вярно с оригинала" подпис и печат, съобразено с изискванията на 

бенефициента към конкретните документи. 

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

български език, извършен от заклет преводач. 


