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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: "Транспортна електроника - 91" ООД
Адрес: ул. "Стадион" № 16
Град: Пловдив

Пощенски
код: 4000

За контакти:
Лице/а за контакт: Кръстю Морев
Електронна поща:
kmorev@te91.com
Интернет адрес/и
www.te91.com

Телефон:
Факс:

Държава:
Република България
+359 898 410 298;
+359 32 632 446
+359 32 653 367

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
 търговско дружество
юридическо лице с нестопанска цел
друго (моля, уточнете):

обществени услуги
околна среда
икономическа и финансова дейност
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и религия
образование
търговска дейност
 друго (моля, уточнете): Код по КИД2008 на ТЕ91 ООД: 28.29 –
„Производство на други машини с
общо предназначение,
некласифицирани другаде“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Транспортна електроника - 91” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ 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

Изграждане

Покупка

(в) Услуги 
Категория услуга:№ 27

Лизинг
Проектиране и изпълнение
(вж. приложение № 3 към
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за
Наем за машини и обществените поръчки)
оборудване
Покупка на изплащане

Рехабилитация,
реконструкция
Строително-монтажни
работи

Комбинация от
изброените

Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
________________________ ______________________
________________________ ______________________

Място на изпълнение на
услугата:
ул. "Стадион" № 16
гр.Пловдив 4000

код NUTS:
код NUTS:
код NUTS: BG 421
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: „Избор на изследователски
организации по обособени позиции за нуждите на проект „Изследване конверсията
на автомобили за индустриални цели" по обособени позиции, както следва:
Обособена
позиция
1: Изследване динамиката на електромобила, съгласно
техническо задание към настоящата публична покана.
Обособена позиция 2: Изследвания, свързани с приложение на високоволтова
акумулаторна батерия, съгласно техническо задание към настоящата публична покана.
ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не
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
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ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Обособена позиция 1: Изследване динамиката на електромобила. : 48 000,00 лева;
Обособена позиция 2: Изследвания, свързани с приложение на високоволтова
акумулаторна батерия.: 37 500,00 лева;
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) : 85 500,00 лева без ДДС
или от ____________________ до _________________

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци - 6 за Обособени позиции 1 и 2 или дни:
(от
сключване на договора), но не по-дълъг от срока по договора за безвъзмездна
финансова помощ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
Не е приложимо
1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора):
Не е приложимо
______________________________________________________________________

1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за
изпълнение):
Не е приложимо
________________________________________________________________________
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
Плащането се извършва спрямо договорената цена и посочената от Изпълнителя
банкова сметка, както следва:
(1) Авансово плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на
договора, след подписване на договор и след издаване на фактура от
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
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този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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страна на Изпълнителя.
(2) Окончателно плащане по договора след извършване на доставката в
размер на 80 (осемдесет) % остатък от стойността, платимо до 20
(двадесет) календарни дни от датата на подписване на приемопредавателен протокол и след издаване на фактура от страна на
Изпълнителя, но не по-късно от срока за изпълнение на договор
BG161PO003-1.1.06-0069-С0001/07.12.2012г.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да  не
Ако да, опишете ги:
1. Всички аналитични разчети и експериментални резултати трябва да бъдат
подредени и оформени на хартиен носител и в електронен вариант.
2. За всички изследвания Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя
методика и план на провеждане на експеримента /изследването/.
3. Изпълнителят е длъжен да представи пълни данни за използваната апаратура
по време на изследванията – модел, марка, производител.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Представители на Възложителя участват в провеждането на всички
изследвания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а
когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №118 на Министерския
съвет от 20.05.2014 г.;
3. Други документи (ако е приложимо).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2)
Изискуеми документи и информация
Не е приложимо

Минимални изисквания
приложимо):
Не е приложимо

(когато

е

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4)
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Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания:
За Обособена позиция 1:
За Обособена позиция 1:
1. Списък на основни договори/поръчки, 1. Кандидатът трябва да има три
изпълнени през последните 3 години
изпълнени договора/поръчки през
преди датата на подаване на офертата, в
последните 3 години, свързани с
зависимост от датата, на която
изследване на автомобилна техника
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, сходни* по предмет с
настоящата
услуга,
включително
стойностите, датите и възложителите –
оригинал,
подписан от законния
представител на кандидата и с печат на
участника - по образец на възложителя и
приложение към документацията по
процедурата.
Договори в процес на изпълнение
няма да бъдат признавани.
* Под сходен предмет следва да се
разбират всички договори, свързани с
изследване на автомобилна техника.

2.Списък
на
национални
и
международни проекти със сходна
насоченост, в които кандидатът е
участвал, включително периода на
изпълнение и възложителите - оригинал,
подписан от законния представител на
кандидата и с печат на участника - по
образец на възложителя и приложение
към документацията по процедурата;

2. Кандидатът трябва да има три
участия
в
изпълнение
на
национални
и
международни
проекти.

* Под сходна насоченост следва да се
разбира проекти, свързани с изследване на
автомобилна техника.

3. Документи, заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с
оригинала“,
удостоверяващи
образованието
и
професионалната
квалификация на персонала /собствен
или
нает/,
които
отговарят
за
извършване на предвидените работи,
свързани с изследване динамиката на
електромобилите с компетенции в
областта на хибридните автомобили и
електромобилите и опит в изпитването
на електрически ПС в т.ч.:
- заверено копие на документ за
присъдена докторска степен или
назначен за хабилитиран преподавател –
редовен или бивш или на хонорар/лице с
присъдена докторска степен, спечелило

3. Кандидатът следва да разполага с
квалифициран
персонал
за
изпълнение на дейностите по
Обособена позиция 1. В състава на
персонала следва да има 2
хабилитирани лица с компетенции
в
областта
на
хибридните
автомобили и електромобилите
и/или опит в изпитването на
електрически ПС.
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конкурс за доцент или професор или
старши научен сътрудник/изследовател/
II
ст.
или
старши
научен
сътрудник/изследовател/ I ст. / ;
и/или:
- диплома за инженерно или техническо
образование или удостоверение от
завършен
курс
за
придобита
квалификация в областта.
4.Списък на изготвени разработки,
публикации и участие в конференции по
тематиката
на
електромобилите,
включително
дата,
тема,
медиен
източник и място на провеждане оригинал,
подписан от
законния
представител на кандидата и с печат на
участника - по образец на възложителя и
приложение към документацията по
процедурата.

4. Наличие
на
публикации
и
конференции по
електромобилите.

разработки,
участие
в
тематиката на

5.Списък
с
основната
налична
подходяща изследователска апаратура
за пътните и стендови изследвания,
както и на полигон (собствен или нает),
която кандидатът ще осигури за целите
на изследванията по
настоящата
процедура - оригинал, подписан от
законния представител на кандидата и с
печат на участника - по образец на
възложителя
и
приложение
към
документацията по процедурата;

5. Наличие
на
подходяща
изследователска апаратура
за
пътните и стендови изследвания,
както и на полигон (собствен или
нает).

За Обособена позиция 2:
1.Списък
на
основни
договори,
изпълнени през последните 3 години
преди датата на подаване на офертата, в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, сходни* по предмет с
настоящата
услуга,
включително
стойностите, датите и възложителите –
оригинал,
подписан от
законния
представител на кандидата и с печат на
участника - по образец на възложителя и
приложение към документацията по
процедурата.
Договори в процес на изпълнение
няма да бъдат признавани.

За Обособена позиция 2:
1. Да има опит през последните 3
години един/една договор/поръчка
в направление на изследване и
разработване на литиеви или
литиево-йонни батерии.

* Под сходен предмет следва да се
разбират всички договори, свързани с
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
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направление на изследване и разработване
на литиеви или литиево-йонни батерии.

2.Списък с направени публикации в
областта на литиеви или литиево-йонни
батерии, доказващи компетентността на
кандидата в областта на химическите
източници на ток, включително дата,
тема, медиен източник - оригинал,
подписан от законния представител на
кандидата и с печат на участника - по
образец на възложителя и приложение
към документацията по процедурата.

2.

Да има две публикации в областта
на литиеви или литиево-йонни
батерии,
доказващи
неговата
компетентност в областта на
химическите източници на ток.

3. Документи, заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с
оригинала“,
удостоверяващи
образованието
и
професионалната
квалификация на персонала /собствен
или
нает/,
които
отговарят
за
извършване на предвидените работи,
свързани с «Изследвания за приложение
на
високоволтова
акумулаторна
батерия» в т.ч.:
- заверено копие на документ за
присъдена докторска степен или
назначен за хабилитиран преподавател –
редовен или бивш или на хонорар/лице с
присъдена докторска степен, спечелило
конкурс за доцент или професор или
старши научен сътрудник/изследовател/
II
ст.
или
старши
научен
сътрудник/изследовател/ I ст. / ;
и/или:
- диплома за инженерно или техническо
образование или удостоверение от
завършен
курс
за
придобита
квалификация в областта.
4. Декларация от кандидата в уверение,
че притежава необходимата лабораторна
база за провеждане на качествени
експерименти, чието провеждане е
необходимо за целите на изпълнение на
дейност „Изследвания, свързани с
приложение
на
високоволтова
акумулаторна батерия» – оригинал,
подписан от законния представител на
кандидата.

3.

Кандидатът следва да разполага с
квалифициран
персонал
за
изпълнение на дейностите по
Обособена позиция 2. В състава на
персонала следва да има 1
хабилитирано лице и съответната
лабораторна база за провеждане на
качествени експерименти.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Транспортна електроника - 91” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)


най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта
показатели, посочени в Методиката за оценка

Показатели
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Тежест
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор,
представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и
технически възможности на кандидатите.)

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO003-1.1.06-0069-C0001
ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие спецификации и допълнителни документи
Поканата и документацията за участие могат да бъдат получени от всеки заявил
интерес кандидат по някой от следните способи:
 чрез предоставянето им на ръка на адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр.
Пловдив, ул. Стадион 16, от представляващ дружеството всеки работен ден
от 09:00 часа до 17:00 часа срещу документ (приемо-предавателен
протокол), удостоверяващ предаването и получаването на документацията;
 чрез изпращане по електронна поща, предоставена от страна на кандидата.
ІV.2.3) Срок за подаване на оферти
Дата: 16.02.2015 г.

Час: 17:00 часа

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1 http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на
Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Транспортна електроника - 91” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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2.

www.te91.com- (интернет адреса на възложителя в случай

че има такъв)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
До
/
/
или
в месеци:

(дд/мм/гггг)
или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.02.2015 г.
Час: 10:00 часа
Място: гр. Пловдив, ул. „Стадион“ № 16.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
(когато е приложимо)
да 
не
 Представители на Управляващия и Договарящия органи на ОП
„Конкурентоспособност“;
 Официални представители на участниците в процедурата.
В случай на присъствие на представители на кандидатите, различни от
официалните, е необходимо те да представят нотариално заверено изрично
пълномощно за присъствие на сесията по отваряне на офертите по процедурата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Транспортна електроника - 91” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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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 настоящия
пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №118 на Министерския съвет от
20.05.2014 г. – при подаване на оферти;
3. Други документи (ако е приложимо).
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):
Не е приложимо
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата
по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
За Обособена позиция 1:
1. Списък на основни договори/поръчки, изпълнени през последните 3 години преди датата
на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си, сходни* по предмет с настоящата услуга, включително стойностите,
датите и възложителите – оригинал, подписан от законния представител на кандидата и с
печат на участника - по образец на възложителя и приложение към документацията по
процедурата. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат признавани.
* Под сходен предмет следва да се разбират всички договори, свързани с изследване на автомобилна техника.

2.Списък на национални и международни проекти със сходна насоченост, в които
кандидатът е участвал, включително периода на изпълнение и възложителите - оригинал,
подписан от законния представител на кандидата и с печат на участника - - по образец на
възложителя и приложение към документацията по процедурата.
* Под сходна насоченост следва да се разбира проекти, свързани с изследване на автомобилна техника.

3. Документи, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“,
удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на персонала /собствен
или нает/, които отговарят за извършване на предвидените работи, свързани с изследване
динамиката на електромобилите с компетенции в областта на хибридните автомобили и
електромобилите и опит в изпитването на електрически ПС в т.ч.:
- заверено копие на документ за присъдена докторска степен или назначен за хабилитиран
преподавател – редовен или бивш или на хонорар/лице с присъдена докторска степен,
спечелило конкурс за доцент или професор или старши научен сътрудник/изследовател/ II ст.
или старши научен сътрудник/изследовател/ I ст. / ;
и/или:
- диплома за инженерно или техническо образование или удостоверение от завършен курс за
придобита квалификация в областта.
4.Списък на изготвени разработки, публикации и участие в конференции по тематиката на
електромобилите, включително дата, тема, медиен източник и място на провеждане оригинал, подписан от законния представител на кандидата и с печат на участника - - по
образец на възложителя и приложение към документацията по процедурата.
5.Списък с основната налична подходяща изследователска апаратура за пътните и стендови
изследвания, както и на полигон (собствен или нает), която кандидатът която кандидатът ще
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Транспортна електроника - 91” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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осигури за целите на изследванията по настоящата процедура - оригинал, подписан от
законния представител на кандидата и с печат на участника - - по образец на възложителя и
приложение към документацията по процедурата.
За Обособена позиция 2:
1.Списък на основни договори, изпълнени през последните 3 години преди датата на
подаване на офертата, взависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, сходни* по предмет с настоящата услуга, включително стойностите, датите и
възложителите – оригинал, подписан от законния представител на кандидата и с печат на
участника - по образец на възложителя и приложение към документацията по процедурата.
Договори в процес на изпълнение няма да бъдат признавани.
* Под сходен предмет следва да се разбират всички договори, свързани с направление на изследване и разработване на
литиеви или литиево-йонни батерии.

2.Списък с направени публикации в областта на литиеви или литиево-йонни батерии,
доказващи компетентността на кандидата в областта на химическите източници на ток,
включително дата, тема, медиен източник - оригинал, подписан от законния представител на
кандидата и с печат на участника - по образец на възложителя и приложение към
документацията по процедурата.
3. Документи, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“,
удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на персонала /собствен
или нает/, които отговарят за извършване на предвидените работи, свързани с «Изследвания
за приложение на високоволтова акумулаторна батерия» в т.ч.:
- заверено копие на документ за присъдена докторска степен или назначен за хабилитиран
преподавател – редовен или бивш или на хонорар/лице с присъдена докторска степен,
спечелило конкурс за доцент или професор или старши научен сътрудник/изследовател/ II ст.
или старши научен сътрудник/изследовател/ I ст. / ;
и/или:
- диплома за инженерно или техническо образование или удостоверение от завършен курс за
придобита квалификация в областта.
4. Декларация от кандидата в уверение, че притежава необходимата лабораторна база за
провеждане на качествени експерименти, чието провеждане е необходимо за целите на
изпълнение на дейност «Изследвания за приложение на високоволтова акумулаторна
батерия» – оригинал, подписан от законния представител на кандидата.
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта;
2. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е
приложимо) – в оригинал;
3. 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);
4. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за
строителство) ;
5. Документи по т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите;
6. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от
организацията на работа на конкретния бенефициент)
7. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Транспортна електроника - 91” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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* Забележка: Документите следва да се представят на български език в оригинал или копие заверено от кандидата с
подпис, печат (където е приложимо) и текст „Вярно с оригинала“. В случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач.

РАЗДЕЛ VІІI: 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 предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република
България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на
такава
3. 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.
4. Документите следва да се представят в оригинал или копие заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“ и на български език от всички кандидати
от Република България, а за чуждестранни физически или юридически лица –
документите, представени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на
български език, извършен от заклет преводач.
5. В случай, че кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, следва да
представи заверени копия или оригинали на еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която е установен или регистриран. Когато в
съответната чужда държава не се издават еквивалентни документи, кандидатът
представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според
закона на държавата, в която е установен или регистриран. Когато клетвената
декларация няма правно значение според съответния национален закон, кандидатът
представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган,
нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която
той е установен или регистриран.
6. Участниците, представили оферта, която е непълна и/или е неотговаряща на
предварително обявените условия в настоящата документация за участие, ще бъдат
уведомявани писмено от „Транспортна електроника - 91“ ООД за липсващи
документи или за констатираните неточности, като ще се посочва точно вида на
документа или документите, които следва да се представят допълнително и и в
определения срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и е в
рамките на 2 (два) работни дни, считано от датата на получаване на писменото
уведомление.
7. Оферти или допълнително поискани разяснения, документи или доказателства, които
са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или
скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.
*Забележка: От участие в процедурата се отстранява участник, който не е изпълнил
условията по т.4, 5, 6 и 7, както и установените срокове по тях.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Транспортна електроника - 91” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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