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                                          Образец на изисквания към офертите от ПМС №160/01.07.2016 г.  

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА: 

 

Планиране, логистика и документиране на пилотни дейности 

 

 

Поръчката се изпълнява в рамките на проект „Urban water full cycle: from its source to its 

end-users and back to the environment” - WATEnERgy CYCLE (Пълният цикъл на градската вода: 

от източника до крайния потребител и обратно в природата) (BMP1/2.2/2181/2017), който се 

реализира по програма за транснационално сътрудничество на Европейския съюз (ЕС) – Interreg 

V-B „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 г. 

 

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

Възложителя 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 Възложителя документи, посочени в поканата.  

Офертата за участие в процедурата се изготвят на български език.  

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертата е времето, през което 

кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.  

Лице, което е дало съгласие и фигурира като експерт или 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.  

В Техническото си предложение Кандидатът следва да предложи организация за 

изпълнението на двете дейности по поръчката за постигане на целите. Организацията на 

Изпълнителя следва да съдържа следните елементи: 

1. Цялостен подход за изпълнение на поръчката, включваща всички дейности по 

изпълнение на поръчката.  

2. Подробно описание на стъпките при организиране на пилотна дейност и/или 

събитие в зависимост от вида на пилотната дейност/събитието и примерна програма на 

събитие, начин на отчитане на пилотната дейност/ събитието. 

3. Описание на разпределението на необходимия човешки и технически ресурс.  
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4. Обяснение на основните рискове и допускания и предложени контролни 

механизми за ограничаването или минимизирането им. Минималните рискове, които 

трябва да се разгледат са: 

4.1. Външни рискове на средата; 

4.2. Административни, институционални рискове; 

4.3. Рискове при комуникацията. 

Техническото предложение следва да съдържа най-малко описание на всички дейности от 

техническото задание. В случай, че в раздела на техническото предложение на даден участник 

липсва описание на една или повече от дейностите от техническото задание, той се отстранява 

от участие и офертата му не се допуска до класиране. 

Оферти ще се приемат до 17:00 часа на посочената крайна дата. 

Оферти ще се приемат на ръка или по поща/куриер в офиса на БАВ на адрес гр. София 

1046, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, блок Б, стая 109, съгласно представения образец 

на оферта и следните допълнителни документи: 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата: 

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; 

Б. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата 

по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана: 

1. Списък на изпълнените доставки или услуги, които са еднакви или сходни с предмета 

на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост 

от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, 

датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 

В. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта по образец, състояща се от част I - Техническо предложение и част II - Ценово 

предложение 

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); 

 

 

 

 


