
                               
 

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в 
рамките на Програмна Област ''Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия''  

 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Programme Area 

01 – Business Development, Innovation and SMEs. 

 

 
ПУБЛИЧНА ОБЯВА 

по реда на чл. 11, ал. 1 от ПМС № 1118/20.05.2014г. 

 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: „ЕМИ“ ООД 

Адрес: 

 

гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ 1; Вход Б; Ет. 3; Ап. 7 

Град: Бургас Пощенски 

код: 8000 

 

Държава: 

Република България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Емилия Станкова  

  

Телефон: 056 844 8444 

Електронна поща:  

project@emigas.bg 

Факс: неприложимо 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) https://emigas.bg/ 

 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

X търговско дружество  

 

моля, уточнете): 

 

 

 среда 

 

 

места за отдих и култура 

 

 

 

 

X друго (моля, уточнете): 

 

Търговия на дребно с автомобилни 

горива и смазочни материали 

https://emigas.bg/
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 

 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство               (б) Доставки                  X 

 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

X Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................

............................................ 

 

 

 

 

 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

 

Място на изпълнение на 

доставка:  

______________________ 

_____  

Гр. Бургас, ул. Адам 

Мицкевич 1, п.к. 8000 

 

код NUTS: BG341 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

_______________________________________________________________________ 

„Инженеринг, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на комплексна 

интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на 

измерването и дистрибуцията на природен газ”  

 

Съгласно член 2, параграф 28 от Директивата за енергийна ефективност (2012/27/ЕС) 

„интелигентна измервателна система“ означава електронна система, която може да 

измерва потреблението на енергия, като предоставя повече информация от 

традиционен измервателен уред, и може да предава и да получава данни посредством 

форма на електронна комуникация. 

 

Изпълнителят на настоящата поръчка следва да извърши инженерингови дейности, да 

достави необходимото оборудване, да инсталира, внедри и конфигурира иновативна 

интелигентна система, предназначена за дистанционно отчитане и наблюдение в реално 

време измерването и дистрибуцията на количествата природен газ чрез измервателни 
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точки.  

С оглед определяне на обхвата на поръчката, участниците следва да имат предвид, че  

бенефициентът „ЕМИ“ ООД разполага със следните клиенти, техническо оборудване и 

хранилища (позиционирани при клиентите) които трябва да бъдат оборудвани в 

рамките на поръчката: 

 

- Централна компресорна метан станция в с. Дебелт (зареждаща станция „майка“) за 

зареждане на газови платформи посредством масови разходомери. Зареждащата 

станция има 1 входна и 3 изходни точки; 

- 10 броя ремаркета и 36 броя газови платформи BDF „Щъркел“ използвани за 

транспортиране на газ до крайните клиенти и „дъщерни“ зареждащи станции; 

- 50 клиента, при 25 от които са позиционирани хранилища, а при останалите ремаркета 

или платформи BDF „Щъркел“  

 

Системата за отдалечено отчитане и наблюдение следва да осигурява дистанционно 

отчитане на консумацията и дистрибуцията на природен газ предоставяйки възможност 

за контрол и оптимизиране на броя на транспортните курсове и предотвратяване на 

излишни такива и предотвратяване на потенциалните загуби на газ. Системата следва 

да предоставя възможност за съпоставяне на консумираните количества по разходомер 

с доставените такива по газови платформи, за които да оформя транзакции. Трябва да 

бъде реализирано наблюдение, както на позицията, така и на параметрите на газовите 

платформи (налягане, температура и количество). Посредством информацията за 

актуалните количества ще се извършва оптимизиране на доставките, а от там и 

намаляване на загубите на дружеството.   

Наблюдението на  всички клиенти, както и самата компания, следва да бъдат въведени 

в база данни. Всеки клиент следва да има уникален номер (акаунт) и да съдържа 

данните за една точка на измерване, местоположение, посока (вход или изход) и от кой 

модул за отчитане идват данните за количеството. Отчетените количества от всяка 

точка на измерване следва да бъдат недвусмислено свързани със съответния акаунт. 

Местоположението на акаунта ще бъде определено чрез посочване към конкретно 

съоръжение. 

 

Сензори, коректори и устройствата за свързване на системата следва да бъдат 

поставени на централната компресорна станция (зареждаща станция „майка“)на 

газовите платформи BDF „Щъркел“ и на ремаркета разположени при клиенти и на 

„дъщерни“ зареждащи станции.  

 

На хранилищата) следва да се изградят дистанционни модули за отчитане на 

температура, налягане и количество в хранилища, позиционирани при клиентите. 

 

Иновативната интелигентна система за отчитане следва да събира данни, технологични 

показатели и параметри в реално време от зареждащата станция (зареждаща станция 

„майка“), газовите платформи BDF „Щъркел“, ремаркета, хранилища и „дъщерните“ 

зареждащи станции.  

Така изброените обекти са обединени посредством специализиран софтуер в единна 

информационна система. Впоследствие данните следва да бъдат обработвани и 

трансформирани в информация и визуализирани в графики и статистики.  

 

Всеки клиент следва да има он-лайн достъп до информацията относно доставеното, 

изразходваното и остатъчното количество природен газ. 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

 

(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 



 

 

 

 

4 

4 

обособени позиции, когато е приложимо) 

 

38410000-2 Уреди за отчитане 

48150000-4 Софтуерни пакети за управление на технологични процеси 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да  не  X 

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена позиция 

 

за една или повече 

обособени позиции 

 

за всички обособени 

позиции 

 
 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

 

Системата да се състои от следните модули: 

1. Интелигентни модули за мониторинг на консумацията на природен газ от 

клиентите; 

2. Интелигентни модули за мониторинг на платформи BDF „Щъркел“, 

ремаркета и хранилища на природен газ; 

3. Софтуерна платформа 

_______________________________________________________________________ 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 

(в цифри):  

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 772 552.85 (седемстотин седемдесет и две 

хиляди петстотин петдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки). 

 

Прогнозната стойност съответства на общо допустимите разходи в размер на 395 

000 евро без ДДС, одобрени по проект № 2018/114733 от 11.09.2019г. 

съфинансиран с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез 

Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програмна Област 

''Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия'' 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци: 7 или дни:     , както следва: 

 

Срок за изпълнение – до 7 месеца включително, не по късно от 21.12.2020г. 

(крайна дата на изпълнение на договора за БФП). 

*Под „срок за изпълнение“ се разбира срок за доставка на оборудването, 

инсталация и въвеждане на системата в експлоатация. 

 

Срокът започва да тече от дата на получаване на възлагателно писмо и приключва 

с подписване на Приемо-предавателен протокол „без забележки“, удостоверяващ 

окончателната доставка на оборудване и софтуер, инсталация и въвеждане на 

системата в експлоатация. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
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ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) Неприложимо 

 

Гаранция за изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 

________________________________________________________________________ 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат 

 

1. Авансово плащане – 30 % от стойността в срок до 10 (десет) работни дни след 

подписването на договор и представянето на фактура за стойността на аванса. 
 

2. Междинни плащания – до 50 % от стойността. Всяко едно междинно плащане ще 

бъде извършено след изпълнение на следните условия: 

- подписване на приемо-предавателен протокол удостоверяващ изпълнение 

(доставка на хардуер и/или софтуер) по модулите на системата; 

- представянето на фактура за стойността на съответното плащане. 

Плащанията ще се извършат в срок до 10 (десет) работни дни след изпълнение на 

кумулативно посочените условия. 

 

3. Окончателно плащане – в размер на остатъка от стойността, след окончателната 

доставка на оборудване и софтуер, инсталация и въвеждане на системата в 

експлоатация и подписване на окончателен приемо-предавателен протокол в 

съответствие с договора за изпълнение и представянето на фактура за стойността на 

окончателното плащане. Плащането ще се извърши в срок до 20 работни дни след 

настъпване на описаните условия. 

 

Плащането се извършва по банков път, по сметка на Изпълнителя. 

 

Предлаганите от кандидатите цени следва да са: в лева/евро без ДДС. 

 

При предложена цена в евро се използва официалният курс на БНБ 1 евро = 1.95583 

лева. 

 

Във фактурите по сключените договори следва да реферира към договор за 

предоставяне на безвъзмездна помощ № 2018/114733 от 11.09.2019г. 

__________________________________________________________________ 

 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в 

хода на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на 

процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни 

промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на 

договора: )  (когато е приложимо) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Неприложимо 
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ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да X    не  

Ако да, опишете ги: 

________________________________________________________________________ 

- При изготвяне на офертата всички кандидати трябва да се придържат точно към 

обявените от бенефициента условия. Несъответствието с дори само едно от тези 

изисквания е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка 

поради несъответствие с поставените от възложителя минимални изисквания за 

изпълнение на предмета на поръчката; 

- Оферираното оборудване и софтуер трябва да покрива и/или надвишава 

минималните изисквания, посочени в Техническата спецификация (образец № 6) ; 

- Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език; 

- 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;  

- 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; 

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

разглеждат и не се оценяват; 

- В случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител, преди сключването на 

договора, той следва да  представи доказателства за декларираните в Декларация по 

чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. обстоятелства - документи, 

издадени от компетентен орган, или със заверено от кандидата извлечение от 

електронен/публичен регистър, или еквивалентен документ от съдебен или 

административен орган от държавата, в която е установен. 

 

Изисквания към гаранционната/извънгаранционната поддръжка: 

Минимален срок за гаранционна поддръжка, предоставен от изпълнителя – 36 

месеца за всеки един материален и нематериален актив, подлежащ на доставка 

 

Изпълнителят следва да осигури сервиз и за ремонт и свързаната с него държавна 

проверка след ремонт – дейностите следва да бъдат извършени в рамките на 48 часа. 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 

 

 

1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. (Приложение №4); 

2. В случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, 

кандидатът следва да представи договор за обединение или друг аналогичен 

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият. 

Документите по т.1 се представят за всяко лице от обединението. 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 
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Изискуеми документи и информация: 

 

Справка за специфичния оборот 

(оборот, който се отнася до предмета на 

поръчката) на кандидата, реализиран от 

извършени *еднакви или сходни с 

предмета на поръчката доставки, за 

последните три години, в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си. 

 

* Под еднакви или сходни с предмета на 

поръчката следва да се разбират 

доставки на системи за дистанционно 

отчитане и наблюдение в реално време 

на измерването и дистрибуцията на 

природен газ или еквивалентни. 

Доставките следва да обхващат и 

всички съпътстващи компоненти като 

коректори, дистанционни модули  и 

други хардуерни и софтуерни елементи 

на системите. 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

Кандидатът следва да има специфичен 

оборот (оборот, който се отнася до 

предмета поръчката), реализиран от 

извършени *еднакви или сходни с 

предмета на поръчката доставки, за 

последните три години, в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си, не по-

малък от прогнозната стойност на 

поръчката: 772 552.85 лв. 

* Под еднакви или сходни с предмета на 

поръчката следва да се разбират 

доставки на системи за дистанционно 

отчитане и наблюдение в реално време 

на измерването и дистрибуцията на 

природен газ или еквивалентни. 

Доставките следва да обхващат и 

всички съпътстващи компоненти като 

коректори, дистанционни модули  и 

други хардуерни и софтуерни елементи 

на системите. 

 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС 

№ 160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация 

 

1. Списък на изпълнените през 

последните 3 (три) години, от датата на 

подаване на офертата в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си, доставки 

*еднакви или сходни с предмета на 

поръчката.  

Списъкът следва да съдържа минимум: 

описание на доставката, възложител, 

дати на изпълнение на поръчката, лице и 

адрес и телефон за контакт с 

възложителя. 

 

* Под еднакви или сходни с предмета на 

поръчката следва да се разбират 

доставки на системи за дистанционно 

отчитане и наблюдение в реално време 

на измерването и дистрибуцията на 

природен газ или еквивалентни. 

Доставките следва да обхващат и 

всички съпътстващи компоненти като 

коректори, дистанционни модули  и 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

1. Кандидатът следва да има поне 2 (две) 

изпълнени доставки, *еднакви или 

сходни с предмета на поръчката, за 

последните 3 години от датата на 

подаване на офертата в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си 

 

* Под еднакви или сходни с предмета на 

поръчката следва да се разбират 

доставки на системи за дистанционно 

отчитане и наблюдение в реално време 

на измерването и дистрибуцията на 

природен газ или еквивалентни. 

Доставките следва да обхващат и 

всички съпътстващи компоненти като 

коректори, дистанционни модули  и 

други хардуерни и софтуерни елементи 

на системите. 

 

2. Кандидатът следва да прилага система 

за управление на качеството по стандарт 
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други хардуерни и софтуерни елементи 

на системите. 

 

Списъкът следва да е придружен от 

препоръки (референции) за добро 

изпълнение на посочените доставки. 

 

2. Заверено копие от валиден 

сертификат БДС EN ISO 9001:2015 (или 

еквивалент) с обхват в областта на 

производство, въвеждане, сервиз на 

контролни и измервателни уреди и 

системи или еквивалентен 

 

Участникът може да представи и други 

доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството. 

БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен 

с обхват в областта на производство, 

въвеждане, сервиз на контролни и 

измервателни уреди и системи или 

еквивалентен. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-  

 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                             

 

оптимално съотношение качество – цена              X 

 

X показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

 

Показатели 

1. Предложена цена – П 1; 

 

 

2. Срок на гаранционна 

поддръжка – П 2; 

 

 

3. Срок за изпълнение в месеци 

– П 3 

Тежест 

30% 

 

 

30% 

 

 

 

40% 

Показатели 

 

Тежест 

 

 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 
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ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

_______________________________________________________________________ 

№ 2018/114733 от 11.09.2019г. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 21.11.2019г. (дд/мм/гггг)                   

 

Офертата, попълнена в образеца, приложен към документацията по процедурата, 

се представя в запечатан непрозрачен плик лично от кандидата или от 

упълномощен от него представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или по куриер. 

 

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 

https://emigas.bg/  

(интернет адреса на възложителя) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

В месеци: 6 месеца (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 22.11.2019г. (дд/мм/гггг)  

Час: 11:00 ч. 

Място (когато е приложимо): гр. Бургас; ул. „Адам Мицкевич“ 1; Вход Б; Ет. 3; 

Ап. 7 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: 

1. Кандидатите, подали офертите или техни упълномощени представители; 

2. Наблюдатели/представители на Иновация Норвегия 

 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от 

настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка 

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г.; 

2. В случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, 

кандидатът следва да представи договор за обединение или документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 

Документите по т.1 се представят за всяко лице от обединението. 

 

https://emigas.bg/
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Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата 

по т. ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в 

тази точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

Справка за специфичния оборот (оборот, който се отнася до предмета на поръчката) на 

кандидата, реализиран от извършени *еднакви или сходни с предмета на поръчката 

доставки, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си. 

 

* Под еднакви или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират доставки на 

системи за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и 

дистрибуцията на природен газ или еквивалентни. Доставките следва да обхващат и 

всички съпътстващи компоненти като коректори, дистанционни модули и други 

хардуерни и софтуерни елементи на системите. 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, 

посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

1. Списък на изпълнените през последните 3 (три) години, от датата на подаване на 

офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, доставки *еднакви или сходни с предмета на поръчката  

 

* Под еднакви или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират доставки на 

системи за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и 

дистрибуцията на природен газ или еквивалентни. Доставките следва да обхващат и 

всички съпътстващи компоненти като коректори, дистанционни модули  и други 

хардуерни и софтуерни елементи на системите. 

 

Списъкът следва да е придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение на 

посочените доставки. 

 

2. Заверено копие от валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с 

обхват в областта на производство, въвеждане, сервиз на контролни и измервателни 

уреди и системи или еквивалентен 

Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта, съдържаща: 

- Техническо и 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);  

3. Документи по т. А.1, Б и В за подизпълнителите. Когато кандидатът предвижда 

участието на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват; 

4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

Неприложимо 

 

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ОБЯВА 

1. Изисквания към офертите - Приложение № 1;  

2. Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение - Приложение 

№ 2;  
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3. Справка за специфичен оборот - Приложение № 3; 

4. Списък на изпълнени доставки - Приложение № 4; 

5. Методика за оценка на офертите с включени показатели и относителната им 

тежест - Приложение № 5;  

6. Техническа спецификация - Приложение № 6; 

7. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г. - Приложение № 7;  

8. Декларация за подизпълнители - Приложение № 8; 

9. Договор за изпълнение - Приложение № 9 

 

РАЗДЕЛ VІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата 

могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на 

постъпване на искането. 

2. Разясненията се публикуват на интернет страницата на бенефициента - 

https://emigas.bg/ и се изпращат до  Иновация Норвегия за публикуване на 

интернет страницата на програмния оператор. 

3. Публикуваните разяснения по ал. 1 стават неразделна част от публичната обява. 

4. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите 

данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея 

документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

https://emigas.bg/

