
                              

 

Supported by the Norway Grants 2014-2021,  

in the frame of the Programme Business Development, Innovation and SMEs, Bulgaria 

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма  

“Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България” 

Договор № 2020/ 551661 от 16.07.2021 

  

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

 

При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия. 

Участникът 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 Възложителя документи, посочени 

в обявата. 

 

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 не може да представи 

самостоятелна оферта. 

 

Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за подаване на 

оферти. 

 

Офертата трябва да включва: 

1. Данни за кандидата; 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

3. Ценово предложение;  

4. Срок на валидност;  

5. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на 

тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 

6. Декларация за обстоятелствата по образец; 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец, ако участикът 

предвижда подизпълнители.  

8. Други документи, в случай че са предвидени в обявата. 

 

 

Офертите се подават по електронен път на maria.aleksandrova@nasekomo.  

 

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат подписани с електронен подпис.  
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Изискуемите документи към офертата на чужд език се представят в превод и на български 

език. Изключения се допускат за технически проспекти/брошури/ръководства за 

употреба/администриране/инсталация и настройки и други документи на английски език, 

доказващи съответствието на предложението с изискванията на техническите спецификации 

– същите могат да бъдат представени и само на английски език без да е необходим превод на 

български език 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


