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ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 
   
ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена 
икономика”, изпълнявана по Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на 
енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” в 
рамките на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие 
на благоприятна бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност”” при две обособени 
позиции  
 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, регламентиращ 

писмените разяснения от Възложителя по документацията за участие и във връзка с 
вашето участие в открита процедура с предмет: „Избор на асистент по проекта и на 
асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика”, изпълнявана 
по Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и 
използването на възобновяеми енергийни източници” в рамките на Приоритетна 
ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност”” при две обособени позиции, Ви 
уведомявам за следния въпрос и неговия отговор:  
Въпрос:  Моля да уточните необходимо ли е като част от офертата да бъде прибавен 
проекта на договор, подписан и подпечатан на всяка страница, без да се вписва цена? 
Отговор: В документацията за участие в горепосочената процедура не е записано 
изискване за прилагане на договора в офертата на участника. Възложителят изисква 
записаният в Приложение 1 (образец на оферта) текст: „Заявяваме, че ще изпълняваме 
поръчката съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от 
документацията за участие в процедурата. Запознати сме, че договорните клаузи не 
подлежат на предоговаряне и ги приемаме безусловно с офертата си.” да бъде наличен в 
подадената от съответния участник оферта (Приложение 1). Съгласно Раздел VІІІ 
„Сключване на договор” от Документацията за участие в процедурата, поръчката следва 
да се изпълнява, съгласно условията по договора. Неговите клаузи не подлежат на 
предоговаряне. Участниците приемат безусловно клаузите на договора с офертата си и 
нямат право да предлагат корекции на съдържанието им. 
 
С УВАЖЕНИЕ,  
 
ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ,  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 



 2 

 
 
 
 
     


