ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА

Бенефициентите, които не са възложители по Закона за обществените поръчки
(ЗОП), събират 3 (три) независими и съпоставими оферти, които съдържат следните
реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на оферента; оферентите - чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им
законодателство;
2. описание на предлагания продукт и/или услуга, съдържащо модел, технически и/или
технологически характеристики и параметри на продукта (където е приложимо),
количество, единични цени;
3. цената на офертата, определена в левове, без ДДС;
4. срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 2 (два) месеца;
5. дата на офертата и подпис на оферента;
6. офертата трябва да бъде адресирана до бенефициента.

"Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си:
(а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
(б) съдружници;
(в) съвместно контролират пряко трето лице;
(г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях
могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
(д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
(е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или
юридическо;
(ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
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"Съпоставими оферти" са оферти, които се сравняват на базата на:
(а) цена;
(б) размер на авансово плащане;
(в) наличие на сервизно обслужване;
(г) срок на доставка/изпълнение;
(д) съответствие с технологичния проект;
(е) предвидено обучение на персонала;
(ж) гаранционен срок.
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