
   
 

“Този документ е създаден в рамките на проект "Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

- гр. Белоградчик", № BG16RFOP001-2.001-0052-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 

2014-2020 г. ” 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

I. Решение за откриване на процедурата 

II. Обявление за обществена поръчка 

III.  Техническа спецификация– Обща техническа спецификация и отделни  

за ОП1, ОП2, ОП3   

IV. Критерии за възлагане на поръчката и методика за определяне на 

комплексна оценка 

V. Проект на договор 

VI. Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата 

1. Изисквания към участниците 

- Общи изисквания 

- Основания за отстраняване 

- Критерии за подбор 

- Използване капацитета на трети лица 

- Подизпълнители 

2. Указания за подготовка и подаване на офертите 

- Общи изисквания към офертите 

- Необходими документи за участие в процедурата - указание за подготовката 

и опаковането 

3. Указания за избор на изпълнител на обществената поръчка 

- действия на комисията за разглеждане и оценка на офертите 
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- общи изисквания към избрания изпълнител 

- гаранция за изпълнение 

4. Комуникация между възложителя и участниците 

5. Други указания 

VII. Образци на документи  

 

 


