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ИЗИСКВАНИЯ  И  УКАЗАНИЯ  
ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАТА , РЕДА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ОТКРИТА  
ЛРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБ LЦЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  

Тези  указания  определят  общите  правила  за  подготовката  на  офертата  и  изискванията  
към  участниците  в  открита  процедура  по  реда  на  чл . 14, ал . 3, т. 2 от  Закон  за  
обществените  поръчки  (ЗОП ). По  неуредените  въпроси  от  настоящата  документация  ще  
се  прилагат  разпоредбите  на  Закона  за  обществените  поръчки , Правилника  за  прилагана  
на  Закона  за  обществените  поръчки  и  действащото  българско  законодателство . 
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I. ПРЕДМЕТ  НА  ПОРЪЧКАТА : „Изготвяне  на  Заявления  за  подпомагане  и  
комплектоване  на  пакета  от  документи  за  кандидатстване  на  община  Кочериново  
по  Мярка  М07 - ,,Основни  услуги  и  обновяване  на  селата  в  селските  райони ", 
Подмярка  7.2. Подкрепа  за  инвестиции  в  създаването , подобряването  или  
разширяването  на  всички  видове  малка  по  мащаби  инфраструктура , включително  
инвестиции  в  енергия  от  възобновяеми  източници  и  спестяване  на  енергия " на  
„Лрограма  за  развитие  на  селските  райони  2014-2020г.. 

Предмета  на  договора  се  състои  в  изпълнение  на  следните  дейности : 

Дейност  1: Изготвяне  на  Заявление  за  подпомагане  необходимо  на  община  Кочериново  
за  кандидатстване  с  проектно  предложение : «Реконструкция  и  рехабилитация  на  
общински  път  KNL1084/Кочериново  - Бараково  Граница  община  Кочериново ». 

Дейност  2: Изготвяне  на  Заявление  за  подпомагане  необходимо  на  община  Кочериново  
за  кандидатстване  с  проектно  предложение : «Реконструкция  и  рехабилитация  на  част  от  

~вI 	уличната  мрежа  в  гр . Кочериново , община  Кочериново ». 

Дейност  3: Изготвяне  на  Заявление  за  подпомагане  необходимо  на  община  Кочериново  
за  кандидатстване  с  проектно  предложение : «Реконструкция , ремонт , оборудване  и  
обзавеждане  на  общинска  образователна  инфраструктура - ОД3" Ален  мак " в  гр . 
Кочериново , община  Кочериново ». 

2.Критерий  за  оценка  на  офертата : 
Класирането  на  офертите  се  извършва  на  база  комплексна  оценка  на  офертите , съобразно  
приложената  в  настоящата  документация  методика , като  избраният  критерий  е  
Икономически  най -изгодна  оферта  (чл . 37, ал . 1, т . 2 от  30П). 

3. Място  и  срок  за  изпълнение  на  поръчката : 
Мястото  за  изпълнение  на  поръчката  е  община  Кочериново , област  Кюстендил . 
Изготвянето  на  Заявлението  за  подпомагане  за  съответното  проектно  предложение  ще  се  
извърши  след , датата  на  подписване  на  договора  за  обществена  поръчка . Крайният  срок  


