


Образец № 6.а. 
Образец на покшю по чл. 82, ал. 4 от ЗОЛ 

удължава до приключване на нова процедура по вътрешен конкурентен подбор, в зависимост от

това, кое обстоятелство ще настъпи първо. 

5. Място за изпълнение на поръчката: територията на областите Благоевград и София

6. Изисквания към офертата:

Изпълнителят следва да декларирана отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП в декларация, съгласно приложение №2.

(Попълването и подаването на офертите, както и тяхното разгле:ждане, оценка и 
класuране се извършва електронно чрез ЦАИС ЕОП, модул "Поръчки по рамково
споразумение ".

Изпълнителите по ра.мковото споразуменuе участват със същия ЕЕДОП, който са подали
при централизираната открита процедура и не подават нов такъв, освен ако не е настъпила 
съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана 
процедура. Индивидуалният възлоJ1сuтел следва да постави изискване за деклариране 
отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП в провеJ1сданата от него мини
процедура.) 

7. Критерий за оценка: най-ниска цена.

Оценката се извършва по начина, описан в чл. 6 и чл. 7 от Рамковото споразумение.

В мини-процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП изпълнителите нямат право да предлагат 
отстъпка, която е по-ниска от договорената по рамковото споразумение, нито липсваща/нулева 
или отрицателна стойност. В тези случаи участникът ще бъде отстранен от възложителя. 

8. Срок за представяне на офертите в отговор на поканата, съгласно ЦАИС ЕОП, до 23:59

ч. на 09.06.2021 г. 

9. Отваряне на офертите, съгласно заложения в ЦАИС ЕОП график, а именно: 13:00 ч. на
10.06.2021 г. 

10. Подаването на оферти се извършва в срока, указан в Поканата, в ЦАИС ЕОП.
Разглеждането на офертите и класирането на участниците се извършва съгласно Графика на 

процедурата. 
Лице за контакт от страна на Възложителя: Биляна Митева - главен юрисконсулт, тел. 

0883/201 464. 

Приложения към поканата: 
1. Приложение 1 -Образец № 6.1.а. на Техническо предложение към поканата;
2. Приложение 2 -Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП;
3. Приложение 3 -Образец № 7.а. - проект на договор.

Преди сключване на договора, когато е прилоJ1симо, възло:;1сителя 
112, ал. 1 О от ЗОП (свободен текст/по образец) от определен1.1я/.r./ХТ/·Ыlн 

Подпис: ........... .. 
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