








Друга информац11я ·1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с 
изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. 
2. Всеки участник може да представи само една оферта, вклю1.mаща изпълнението на
всички дейности от предмета на поръчката.
3. Не се допуска представянето на варианти.
4. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни
физически и юридически лица. както и техни обединения.
5. Ако участниr<ът е обединение, което не е юридическо лице. следва да се представи и
документ за учредяване на обединението (заверено копие).
6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки участник
трябва да се придържа точно към обявените от въз.rrожителя условия.
7. Лице. което участва в обединение или с дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или
оферта.

8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и
съща процедура.

1 О. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на
участника.

Всяка оферта следва да съдържа: 
1. Оферта па участника. вюnочващ: посочване на единен идентификационен код по чл.
23 от Закона за търговския регистър, БУ ЛСТ АТ и/или друга идентифициратда
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включителна.и електронен, за кореспонденция при провеждане
па процедурата -по образец;

2. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие) със задължително
посочване на представляващия. когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице.
3. Декларации -Приложение №№ 2.3,4,5.6
4. Техническо предложение, съдържащо:
4.1. Документ за упълномощаване, когато лицето. което подписва офертата, не е
законният представител на участника:
4.2. Предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техш1ческите
спецификации и изискванията·на възложителя-по образец;
5. Ценово предложение-по образец;
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