ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул. “Малкотърновска комуна” № 3
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28
УТВЪРДЕНА
Съгласно заповед №243/28.05.2013г.
на Заместник Кмета на Община Малко Търново

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за
нуждите на Община Малко Търново при следните самостоятелно
обособени позиции:
1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с
национално покритие”,
2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана
телефонна мрежа”.

2013 Г.
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул.“Малкотърновска комуна” №3
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с
предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за
нуждите на Община Малко Търново при следните самостоятелно обособени позиции:
1.
„Предоставяне на
далекосъобщителни
услуги
чрез
обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално
покритие”,
2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа”.
СЪДЪРЖАНИЕ:
І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
V. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
6.1. Образец №1 – Административни сведения за участника
6.2. Образец №2- Предложение да изпълнение на поръчката по обособена
позиция №1;
6.3. Образец №2А- Предложение да изпълнение на поръчката по обособена
позиция №2;
6.4. Образец №3 – Ценово предложение по обособена позиция №1;
6.5. Образец №3А - Ценово предложение по обособена позиция №2;
6.6. Образец №4 - Декларация по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП;
6.7. Образец №5 - Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител по реда на глава осма „а”,
чл.101а, ал.2 от ЗОП, който да осигури качествено и точно изпълнение на обществената
поръчка за предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите
на Община Малко Търново.
1.Предмет на поръчката: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от
лицензиран оператор за нуждите на Община Малко Търново при следните самостоятелно
обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с
национално покритие”,
Обособена позиция №2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана
телефонна мрежа”.
2.Вид на поръчката: По чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа
на публична покана.
3. Обхват на поръчката: Осигуряване на мобилни и фиксирани телефонни услуги,
съгласно техническо задание.
4. Място за изпълнение на поръчката: Община Малко Търново.
5. Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири)месеца от сключване на
договора.
6. Срок на валидност на офертите: 50/петдесет/ календарни дни, считано от
крайния срок за получаване на офертите.
7. Обща прогнозна стойност на поръчката: до 65 000/шестдесет и пет хиляди/ лева
без ДДС:
 за обособена позиция №1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с
национално покритие” - до 36 000 /тридесет и шест хиляди/лева без ДДС.
 за обособена позиция №2 „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез
фиксирана телефонна мрежа” – до 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева без ДДС.
8. Участникът може да участва по една от обособените позиции и/ или по двете.
ІІ.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Технически изисквания по Обособена позиция №1:
Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания.
Всеки участник следва:
1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята
мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове,
зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в
Корпоративната група, за срока на договора.
2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със
срок на действие, съответстващ на сключения договор.
3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта
на Възложителя.
4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIMкарти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни
и без лимит.

5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на
посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални
ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.
6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за
избиране на направления от абонатите на корпоративната група.
7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по
направления, време и стойност.
8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за
определени абонати.
9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта.
10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и
предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени
номера.
11.Изпълнителя трябва да осигури запазването на съществуващите телефонни номера.
Технически изисквания по Обособена позиция №2:
Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания.
1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни
разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за
услугите.
2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Всички изходящи обаждания от телефонните номера на Община Малко Търново да се
идентифицират в мрежата с географски код.
4. Предоставяните телефонни услуги (POTS, ISDN BRA и ISDN PRA) следва да отговарят на
следните параметри и стандарти или алтернативни осигуряващи същото качество и да са
съвместими с оборудването на Възложителя:
 Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01);
 Поддържане на audio-codecG.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата
услуга;
 Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111).
5. Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните
факс апарати на Община Малко Търново .
6. Осигуряване на безплатни разговори към всички национални номера за спешни
повиквания до пълното им отпадане и към единен европейски номер 112.
7. Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски номера 0700, 0800 и към
услуги с добавена стойност.
8. Други допълнителни услуги предложени от участника.
9. Определеният за изпълнител участник да предоставя на Община Малко Търново
безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура.
10. Детайлизираната сметка да съдържа най-малко следната информация: всички видове
ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на
всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху
сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности,
размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и със ДДС.
11. Изпълнителят да предостави на оторизиран представител на Община Малко Търново
права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка
и освободени от заплащане електронни фактури за: всяко осъществено повикване,
включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко
осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване.
12. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.
13. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на
услугите на Община Малко Търново , а така също и еднократните разходи за преместването

на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено място, са изцяло за сметка на
Изпълнителя и в полза на Възложителя.
14. Изпълнителя трябва да осигури запазването на съществуващите фиксирани телефонни
номера.
За изпълнение на специфичните изисквания на Възложителя, а именно :
 Осигуряване на безплатна телефония в рамките на сградата на общината – вътрешни
линии - 12 броя телефонни постове.
 Осигуряване на 10 броя външни линии ( телефонни поста ) с възможност на определяне
на лимит за всеки по отделно.
 Осигуряване на преференциални цени за свързаност на телефонните постове,
принадлежащи към общинска администрация – гр. Малко Търново, но находящи се
извън сградата на общината - 30 броя.
Методите за измерване параметрите за качество на услугата и качество на обслужването да
бъдат в съответствие с Наредба за изискванията и параметрите на качеството за
универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и
за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга - чл.182 (3) от ЗЕС.
Техническите изисквания следва задължително да залегнат в предложението за изпълнение
на поръчката на участника, което представлява неразделна част от договора. Изпълнителят
се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено
уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване
на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, да
увеличи броя им, да се откаже или да прехвърли на трето външно лице - друго ведомство,
фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо прав телефонен пост/, при
изрично съгласие за това на третото лице).
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
1.Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или
заверено от кандидата копие с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно
изискванията на възложителя към конкретните документи.
2. Документите на чужд език следва да бъдат представени и в превод на български
език, а документа по т.ІV,т.3 се представя в официален превод.
3. Ценовото предложение за всяка от обособените позици се представя в отделен
запечатан плик, с надпис „Ценово предложение по обособена позиция №......”, поставен в
плика с офертата.
4. Цялостната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично
или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка, или с куриер. Върху плика
кандидата посочва адрес на възложителя,
наименование на процедурата и позицията за която участва, наименование на участника
и адрес за кореспонденция, телефон, факс.
Офертата се представя на адрес: Общински център за информация и обслужване на
граждани на Община Малко Търново, с адрес: гр. Малко Търново, ул. «Малкотърновска
комуна» №3.
5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.

6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, коита са представени след изтичане на крйния срок за получаване
или в незапечатан или скъсан плик.
Краен срок за подаване на предложенията не по-късно от 17.00 часа на 05.06.2013 г.
Представената оферта трябва да съдържа всички документи, посочени в публичната
покана.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1.
Дейностите, предмет на услугата да бъдат изпълнени в съответствие с
техническото задание.
2.
Всяка оферта следва да съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Административни сведения за участника – образец №1.
3. Копие от документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код,
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически
лица. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от
участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са
посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние.
4. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено
от КРС - заверено копие.
5. Предложение за изпълнение на поръчката: по обособена позиция №1 - образец №2 и по
обособена позиция №2 – образец №2А.
6. Ценово предложение: по обособена позиция №1 - образец №3 и по обособена позиция №2
– образец №3А.
Забележка:Ценовото предложение за всяка от обособените позици се представя в
отделен запечатан плик, с надпис „Ценово предложение по обособена позиция №......”,
поставен в плика с офертата.
7. Заверено копие от издадено удостоверение от КРС за покритие по територия и население
на GSM и UMTS мрежата на участника(прилага се когато Участникът участва по обособена
позиция №1)
8. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП – образец №4.
9. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – образец №5.
Липсата, на който и да било от изброените документи по-горе
отстраняване на участника от процедурата.
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V.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ.
Определеният критерий за оценка на предложенията по обособена позиция №1 и по
обособена позиция №2 е “икономически най-изгодна оферта”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с
национално покритие“
А. Показатели и относителната им тежест:
1.Цена на месечна абонаментна такса за 1 SIM карта – 50 т.
2.Брой безплатни минути за национални разговори между абонати в
корпоративната група – 10 т.
3.Брой безплатни минути за национални разговори извън корпоративната група в
мрежата на оператора и към други мобилни оператори – 20 т.
4.Предложена цена за минута национален разговор към всички мрежи в страната
/след изчерпване на безплатните минути/ – 20 т.

В. Методика за оценка на офертите:
Оценяването на показателите ще се извършва по следната формула:
Ко = Т1 * 30% + Т2 * 20% + Т3 * 30% + Т4 * 15%+Т5 * 5 %
Където:
Ко е комплексната оценка, а
Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – са видове тарифни планове, които са подредени по възходящ ред от
най-нисък към най-висок, като всеки от тях е със съответната тежест и изцяло съобразени с
нуждите на Възложителя и са с вкл. минути както следва:
Т1 – тарифен план за ограничени в групата SIM карти на Възложителя;
Т2 – тарифен план с вкл. до 40 безплатни минути
Т3 - тарифен план с вкл. до 150 безплатни минути
Т4 - тарифен план с вкл. до 300 безплатни минути
Т5 - тарифен план с вкл. до 700 безплатни минути
Плановете Т1 , Т2 , Т3 , Т4 , Т5 се изчисляват както следва:
Т1 , Т2 , Т3 , Т4, Т5 = К1 + К2 + К3 + К4
Където:
К1, К2, К3, К4 са показатели със следните наименования:
К1 - Цена на месечна абонаментна такса за 1 SIM карта с тежест 50 т.
К2 - Брой безплатни минути за национални разговори между абонати в
корпоративната група с тежест 10 т.
К3 - Брой безплатни минути за национални разговори извън корпоративната група
в мрежата на оператора и към други мобилни оператори с тежест 20т.
К4 - Предложена цена за минута национален разговор към всички мрежи в
страната /след изчерпване на безплатните минути/ с тежест 20 т.
Всеки от показателите се изчислява за всеки тарифен план по отделно, както
следва:
1. К1 - Цена на месечна абонаментна такса за 1 SIM карта с тежест 50 т. се
изчислява по следния начин:
най-ниска стойност посочена от учасниците
К1 = -----------------------------------------------------конкретно предложение на разглеждания участник

Х 50

Ако някой от участниците предложи по този показател стойност 0/нула/, при
изчислението получава максимален брой точки. При изчислението на точките на другите
участници във формулата се използва за най-ниска стойност - 0,01.
2. К2 - Брой безплатни минути за национални разговори между абонати в
корпоративната група с тежест 10 т. се изчислява по следния начин:
конкретно предложение на разглеждания участник
К2 = -----------------------------------------------------най-висока стойност посочена от учасниците

Х 10

Ако някой участник, предложи неограничен брой минути по този показател, формулата не се
прилага и той получава максималния брой точки.

3.К3 - Брой безплатни минути за национални разговори извън корпоративната
група в мрежата на оператора и към други мобилни оператори с тежест 20 т. се изчислява по
следния начин:
конкретно предложение на разглеждания участник
К3 = -----------------------------------------------------най-висока стойност посочена от учасниците

Х 20

4.К4 - Предложена цена за минута национален разговор, извън безплатните
минути към всички мрежи в страната /след изчерпване на безплатните минути/ с тежест 20 т.
се изчислява по следния начин:
най-ниска стойност посочена от участниците
К4 = -----------------------------------------------------конкретно предложение на разглеждания участник

Х 20

На първо място се класира участник, получил най-високата комплексна оценка / Ко/
- максимално 100т.
При равни резултати ще се взема предвид предложената от участника цена на месечна
абонаментна такса. Предимство ползва участник, предложил по-ниска цена.
Всички стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги
чрез фиксирана телефонна мрежа“.
Методиката за оценка на предложенията ще отчете „икономически най-изгодното”
комплексно предложение.
Крайната оценка К се изчислява по следната формула:
К = К1*0.75+K2*0.25, където:
I. Показател K1 „Цена на фиксирана телефонна услуга" с максимален брой точки
– 100 се изчислява по следната формула:
К1 = Ф1 + Ф2 + ФЗ + Ф4 + Ф5, където:
1. Ф1 - Цена за месечен абонамент общо за всички телефони постове - максимален
брой точки - 40.
Цената за месечен абонамент (общо за всички телефони постове) се формира от
месечните абонаменти, които ще се изискват за предоставяне на фиксираните услуги по
Техническото предложение на участника.
Ф1 = 40 х Ф1min където,
Ф1 n
Ф1 min - най-ниска предложена абонаментна цена в лева.
Ф1n - месечна абонаментна цена на участника, чието предложение се оценява.

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален
брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва
Ф min = 0,01.
Максималният размер на предложения месечен абонамент не трябва да надвишава
следната стойност
-

месечен абонамент общо за всички телефонни постове по техническото предложение до 700
(седемстотин) лева без ДДС:

2. Ф2 - Цена за селищни разговори към географски фиксиран номер извън
предложените безплатни минути - максимален брой точки - 10 т.
Ф2 = 10 х Ф2min където,
Ф2n
Ф2min - най-ниска предложена цена;
Ф2n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява.
Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален
брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва
Ф min = 0,01.
3. Ф3 - Цена за междуселищни разговори към географски фиксиран номер, извън
предложените безплатни минути, максимален брой точки - 10 т.
Ф3 = 10 х Ф3min където,
Ф3n
Ф3min - най-ниска предложена цена;
Ф3n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява..
Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален
брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва
Ф min = 0,01.
4. Ф4 - Цена за минута разговор към национални мобилни мрежи - максимален
брой точки – 30, която се изчислява по следната формула:
Ф4= Ф4.1 + Ф4.2. + Ф4.3
Получените от всеки кандидат точки по настоящия показател се изчисляват по
следния начин:
a/ Ф 4.1 Цена за минута разговор към мобилната мрежа на Глобул - 10 точки
Ф4.1 = 10 х Ф4.1min където,
Ф4.1n
Ф4.1min - най-ниска предложена цена;
Ф4.1n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява.
б/ Ф 4.2 Цена за разговори към мобилната мрежа на Мобилтел - 10 точки
Ф4.2 = 10 х Ф4.2min където,
Ф4.2n
Ф4.2min - най-ниска предложена стойност за разговори към мобилен оператор Мтел;
Ф4.2n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява.
в/ Ф 4.3 Цена за разговори към мобилната мрежа на Виваком – 10 точки
Ф4.3 =10 х Ф4.3min където,
Ф4.3n
Ф4.3min - най-ниска предложена цена;
Ф4.3n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява..

Ако участник е предложил стойност 0 по тези показатели, той получава максимален
брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва
Ф min = 0,01.
5. Ф5 - Цена за минута разговор между телефонните постове на Възложителя
(извън предложените безплатни минути) - максимален брой точки - 10.
Ф5 = 10 х Ф5min където,
Ф5n
Ф5min - най-ниска предложена цена;
Ф5n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява.
Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален
брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва
Ф min = 0,01.
II.

Показател К2 „Специфични условия”, максимален брой точки - 100 т.

К2=M1+M2, където:
Предложени безплатни минути: М1 и М2. Ще се оценява брой предложени безплатни
минути месечно, за всяка една предоставена разговорна линия, за разговори към фиксирани
оператори в България.
1. M1 - Брой безплатни минути за разговори към фиксираната мрежа на
оператора - максимален брой точки – 65. Максималният брой минути, който Възложителя
ще оцени е 44640.
M1 = 65 х М1n
М1mах
където
М1n - брой безплатни минути на участникът, чието предложение се оценява;
М1mах - най-голям брой безплатни минути.
Ако участник е предложил 0 минути, то той не получава точки по този критерии, а за
нуждите на изчислението на точките на другите участници във формулата се използва Мn
=1.
2. M2 – Предложен брой безплатни минути към всички национални фиксирани
оператори извън мрежата на оператора - максимален брой точки – 35. Максималният
брой минути, който Възложителя ще оцени е 100.
M2 = 35 х М2n
М2mах
Където:
М2n - брой безплатни минути на участникът, чието предложение се оценява;
М2mах - най-голям брой безплатни минути.
Ако участник е предложил 0 минути, то той не получава точки по този критерии, а за
нуждите на изчислението на точките на другите участници във формулата се използва
Мn =1.
Участникът получил най-висок резултат по посочените критерии се класира на първо
място.

Общи указания:
Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до втори знак след десетичната запетая.
При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидни ще бъдат
единичните цени на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена
ще бъде приведена в съответствие с единичните цени на офертата. При несъответствие
между цената посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се счита записа с думи
Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в различните часове от
деня или дни от седмицата.
VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
6.1. Образец №1 – Административни сведения за участника
6.2. Образец №2- Предложение да изпълнение на поръчката по обособена
позиция №1;
6.3. Образец №2А- Предложение да изпълнение на поръчката по обособена
позиция №2;
6.4. Образец №3 – Ценово предложение по обособена позиция №1;
6.5. Образец №3А - Ценово предложение по обособена позиция №2;
6.6. Образец №4 - Декларация по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП;
6.7. Образец №5 - Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

