
 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016 

„Борд“ ЕООД 
 

 

 

www.eufunds.bg 

Проект: „Месторабота „Борд“ ЕООД – шанс за професионална реализация“, Договор BG05M9OP001-

1.003-2884-C01,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 
По процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“  по реда 

на ПМС № 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ                                                

с предмет: Доставка на оборудване, с четири обособени позиции: 
 

              Обособена позиция 1:  Доставка на специализирано оборудване; 

  Обособена позиция 2: Доставка на аспирационна система - перално стопанство 

             Обособена позиция 3: Доставка на Къртач 

             Обособена позиция 4: Доставка на Леко товарен автомобил 

 

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. 

 

Изискуемите документи към  следва да бъдат представени в  оригинал/нотариално 

заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: “Вярно с оригинала“, 

подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. 

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. Документите, представени  

на чужд език, следва да бъдат придружени 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 участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

 

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).  

 

Оферти, които не са представени чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, не се разглеждат и не се оценяват. 

 

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се 

разглеждат и не се оценяват. 


