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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА: 

 

Доставка на оборудване за откриване на течове, мониторинг и инспекция на 

водопроводна и канализационна мрежа, обучение за работа с апаратурата и 

гаранционно сервизно обслужване 
 

Публичната покана се изпълнява в рамките на проект BMP1/2.2/2181/2017 “WATenERgy 

CYCLE - Urban water full cycle: from its source to its end users and back to the environment”, финансиран 

по програма “Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. 

 

1. При изготвяне на офертата си за участие, всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и изискванията на ПМС 160 / 01.07.2016г. като спазва и 

приложимите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.  

2. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.  

3. Участникът няма право да поставя условия, които са различни от условията и изискванията, 

заложени в документацията за публичната покана. 

4. Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа Техническо 

и Ценово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от 

бенефициента документи, посочени в поканата. Не се допускат промени в текстовете с 

изисквания, заложени в образците, освен в предвидените в документацията случаи. Участниците 

сами преценяват начина на попълване на образците (електронно или на ръка). 

5. Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.  

6. 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.  

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

оферти.  

8. Документите и данните в офертата се подписват само от законния представител на участника 

или от упълномощени за това лица. При упълномощаване в офертата се представя пълномощно 

за изпълнението на такива функции. Представените копия на документи в офертата за участие 

следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат 

 

Офертата се подава на ръка или по поща куриер на адреса на Българска асоциация по водите: 

София, бул. „Христо Смирненски“№1 - УАСГ, бл. Б, ст. 109, съгласно представения образец на 

оферта и следните допълнителни документи: 

 

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. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (в случай че 

кандидатът е обединение); 

4. Списък вкл. стойността на изпълнените доставки, еднакви или сходни с предмета на 

настоящата публична покана, през последните 3 (три) години до крайния срок за 

подаване на офертата. 

5. Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.4.  

6. Референции или препоръки за добро изпълнение на реализираните доставки, еднакви 

или сходни с предмета на настоящата публична покана, за последните три години в 

зависимост крайната дата за подаване на оферта. 
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7. Оторизация, декларация или друг потвърждаващ оригинален документ, издаден от 

производителя на предлаганото за доставка оборудване за откриване на течове, 

мониторинг и инспекция на водопроводна и канализационна мрежа, който удостоверява, 

че участникът е оправомощен/ упълномощен да участва в настоящата процедура като 

доставя продуктите на производителя. 

8. Оторизация, декларация или друг потвърждаващ оригинален документ, издаден от 

производителя на предлаганото за доставка оборудване за откриване на течове, 

мониторинг и инспекция на водопроводна и канализационна мрежа, който удостоверява, 

че участникът е оправомощен/ упълномощен да извършва гаранционното и 

извънгаранционното обслужване на същите в оторизиран сервиз. 

9. Удостоверение от сервиза за осъществяване на гаранционното обслужване, че 

доставените от кандидата стоки могат да се обслужват гаранционно или 

извънгаранционно в този сервиз, включващо адрес на оторизираният сервиз и лице за 

контакт 

 


