МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
по процедура „Избор с публична покана“
за определяне на изпълнител с предмет:

„Провеждане на мотивационни срещи, обучения и менторство в гр. София, гр.
Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград”
по проект BG05M9OP001-1.023-0148-С01 „Пилотен инкубатор за женско
предприемачество”, процедура BG05M9OP001-1.023 "Подкрепа за предприемачество"
в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния
бюджет на Република България.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от
бенефициента условия.
Кандидатът има право да представи само една оферта за участие в процедурата.
Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа
техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички
изискуеми от бенефициента документи, посочени в публичната покана.
Изискуемите документи към офертата следва да бъдат подписани от лицето, официално
представляващо кандидата и подпечатани със мокър печат (ако кандидатът разполага с
такъв) или като нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите:
„Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към
конкретните документи.
Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. Документите, представени
на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.
В офертата следва да се посочи единична и обща цена, в български лева, без вкл. ДДС.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с
условията на представените от тях оферти.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.
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Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС в България 2020 – www.eumis2020.government.bg .
Оферти, които не са представени чрез Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, не се разглеждат и не се оценяват.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се разглеждат
и не се оценяват.
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