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Приложение № 1 към Публична покана
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази,
собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД”
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Предмет на настоящата обществена поръчка е:
„Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази,
собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД”, съгласно изискванията на
Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за осъществяване на дейности по дезинсекция,
дезинфекция и дератизация, издадена от Министерство на здравеопазването
/МЗ/.
2.Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в:
2.1.Дезакаризация и дезинсекция на външни площи срещу пълзящи и
летящи инсекти и кърлежи – 2 обработки годишно /пролет и есен/ и при
необходимост, повече обработки при възникнали специфични нужди;
2.2.Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сградите – 2 обработки
годишно /пролет и есен/;
2.3.При възникване на локални проблеми в отделни сгради и
прилежащите площи изпълнителят се задължава да извършва планови
третирания без допълнителни заплащания от страна на възложителя;
2.4.Всяко извършено от изпълнителя дезинфекционно, дезинсекционно
и дератизационно /ДДД/ мероприятие се доказва с двустранно подписан
потвърдителен протокол, в който се описват обработките, използваните
препарати, съответните разрешителни и мерките за безопасност;
2.5.Кандидатите подали оферти в настоящата процедура, трябва да
бъдат вписани в Националния регистър на Министерство на здравеопазването
за физическите или юридическите лица осъществяващи ДДД дейности, както и
да притежават документи удостоверяващи правоспособността им, както
следва:
2.5.1.Удостоверение за професионална правоспособност за ръководител
на ДДД дейности, издадено от Националния център по заразни и паразитни
болести /НЦЗПБ/;
2.5.2.Удостоверение за професионална правоспособност за изпълнител
на ДДД дейности, издадено съгласно изискванията на Наредба № 3 от
24.01.2005 г. на МЗ.
2.5.3. Констативен протокол от РЗИ по изискванията на чл. 62 от Закона
за здравето и съгласно Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на МЗ.
2.6.Обработките следва да се провеждат при спазване изискванията за
опазване на околната среда от замърсяване с биоциди и здравето на хората;
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2.7.При дезинсекции и дератизации използваните примамки да залагат в
специални предпазни сандъчета, тунелчета и други, които да се закрепват и
поставят на обозначени за целта места в обектите;
2.8.Дезинсекции и дератизации да се провеждат в свободни от хора и
домашни животни помещения;
2.9.Да се спазват стриктно указаните от производителя начини на
употреба (доза, концентрация и време на експозиция);
2.10.Да се проследява ефективността на извършените обработки;
2.11.Да се спазват стриктно мерките за безопасност при работа с
биоциди;
2.12.При възможност да прилагат интегриран метод (комбинирано
използване на механични, химични и биологични средства) за борба с
членестоноги и гризачи.
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
С избрания за изпълнител участник, възложителят сключва договор за
предоставяне на услугата за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата
на подписването му или до изчерпване на максимално допустимата стойност
на поръчката.
ІІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Почивни бази на „УОС”
ЕАД, гр. София, подробно описани в раздел V „Технически показатели”.
ІV. СТОЙНОСТТА НА СКЛЮЧЕНИЯТ ДОГОВОР: Максимално допустима
стойност на поръчката е в размер на 65 000,00 лв. без ДДС.
V. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Звено/обект

Адрес

Открити
площи/
кв.м.

Площ
сгради/
кв.м.

22000

2400

Звено ЕПБ – София
гр. София
1

ПБ ”Шумнатица”

2

ПБ ”Мрамор”

3

ПБ ”Тръщеник”

4

ПБ „Биволарника”

гр. Самоков,
м.Шумнатица, ПИ ид.№
65231.518.19
гр. Сандански, ул.Тодор
Каблешков № 1
гр.Якоруда, м.Трещеник

1200

5000
Община Рила, н.м. Рилски
манастир, ЕКАТТЕ
62585
1000

400

Звено ЕПБ – Пловдив
гр. Пловдив
1

ПБ ”Иглика”

Община Родопи –
Пловдив, с. Марково,
м.Равнишките

1400

550
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2

ПБ ”Панорама”

3

ПБ ”Нановица”

4

ПБ ”Бузлуджа”

5

ПБ ”Цигов чарк”

гр.Смолян
с.Нановица,
ПИ 023015

2200

1800

1500

150

с.Крън, н.п. Бузлуджа, ПИ
000533, отдел „138 -е”
1500
к.„Язовир Батак”,
м. Цигов чарк, УПИ II,
кв.26
3000

100

150

Звено ЕПБ – Добрич
гр. Добрич
1

ПБ ”Балчик”

2

ПБ ”Фиш Фиш”

гр.Балчик, к.з. Двореца
с.Оброчище,
в.з. „Фиш – Фиш”
с. Кранево, ул.Шипка №1

1000

200

6200

450

11000

500

3

ПБ ”Невен”

4

ПБ ”КраневоТърговище”

с. Кранево, ул. Черно
море

2500

390

ПБ ”Кранево-Видин”

с. Кранево, ул.Черно
море

3500

400

6

ПБ ”Кранево-Русе”

с. Кранево, ул.Черно море 2500

250

7

ПБ”КраневоРазград”

с. Кранево, ул.Черно море

5

2000

330

6700

1200

7500

1200

32000

1500

5500

600

Звено ЕПБ – Варна
гр.Варна
1

2
3
4

ПБ ”Св. Св.
Константин и Елена”

ПБ ”Златен връх”
ПБ ”Галата”
ПБ ”ШкорпиловциРусе”
Звено ЕПБ – Бургас
гр.Бургас

к.к. Св. К. и Елена,
ПИ IV – 118, кв.15

к.к. Златни пясъци,
м.Златен връх
гр. Варна, кв. Галата,
имот ЕКАТТЕ 99021
к.к. Шкорпиловци, имот
№ 238005
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гр.Бургас, кв.Крайморие,
м. Отманли

1

ПБ ”Атия”

2

ПБ ”Крайморие”

гр.Бургас; кв. Крайморие;
10000
ПИ № 003051

685

3

ПБ”НДК”

с.Равда; ул.Македония

17000

1950

4

с.Равда; ул.Рибарска

1000

650

6

ПБ”РавдаКърджали”
ПБ”Равда-Пловдив”
ПБ”Сливенски
минерални бани”

7

ПБ”Обзор-Плевен”

гр.Обзор; УПИ I – 52,
кв.10

5

8 ПБ”ОбзорВ.Търново”
9

ПБ ”Чайка”

8000

с.Равда, ул.Лазур № 21
18000
гр.Сливен; к.к. Сливенски
минерални бани
2000

2570

2960
1020

18000

4780

10000

2840

гр. Обзор, м.Каик - Ада

4000

1120

6000

1049

5000

592

9000

1343

2000

933

гр. Обзор, м.Южен плаж,
парцел I I, кв.1

Звено ЕПБ – Велико
Търново, гр.В.
Търново
1

ПБ ”Здравец”

с. Шипково, м.Крушево

2

ПБ”Ангел Денчев”

с.Чарково, м.Морава

3

ПБ”Видима”

4

ПБ”Света гора”

5

ПБ”Тасладжа

гр.Априлци,
кв.Видима, парцел I,
кв.76
гр.ВеличкоТърново,
м.Света гора, УПИ VII,
кв.171

гр. Стражица, м.Голчовец,
ПИ 000016
1000

2310

VІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и
обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за
което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.
2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3. Не може да участва със самостоятелна оферта лице, което е участник в
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обединение и/или е декларирало съгласие и участва като подизпълнител в
офертата на друг участник.
4. Не се допускат варианти на офертата.
VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Общи изисквания:
1. Да притежават правоспособност да извършват дезинфекционни,
дезинсекционни и дератизационни дейности по реда на Наредба № 3 от
24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции
и дератизации.
2. Да притежават необходимото техническо оборудване и възможности за
осигуряване на качеството на предлаганата услуга-представя се Декларация,
съдържаща списък на техническото оборудване и транспорт с който разполага
участника за изпълнение на услугата.
3. Да е включен в Регистъра към Министерство на здравеопазването за
лицата, извършващи ДДД дейности. За доказване на това изискване
участникът представя: Регистрационен номер и дата на регистрация, съгл.
чл.21 от Наредба № 3/24.01.2005г.
4. Протокол за извършена от регионалната здравна инспекция /РЗИ/ на
териториален принцип /съгласно седалището и адреса на управление на
участника/ проверка за настоящата година - по реда на раздел V от Наредба №
3 от 24.01.2005 г.
5 . Да представят списък-декларация (подписан и подпечатан), съдържащ
информация най-малко за следното:
- брой на персонала, с който участникът предлага да бъде изпълнен
обекта на поръчката;
- подробен опис на количеството и видовете препарати и
консумативи, с които участникът предлага да се извършва обекта на
поръчката;
- предложение за процедура, по която ще се отстраняват евентуални
забележки при изпълнение предмета на поръчката;
- всяка друга информация и предложения, които участникът прецени за
необходими. В предложения Списък с подробно описание на предлаганите
услуги, участникът може да предложи процедура, метод или организационни
мероприятия, които ще доведат до повишаване на качеството на услугата.
Квалификационни изисквания:
1. Участникът да разполага поне с 1 /едно/ лице, притежаващо
професионална правоспособност на ръководител на ДДД дейности и поне с 6
/шест/ лица, притежаващи професионална правоспособност на изпълнител на
ДДД дейности, получени по реда на Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и
реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от които поне
2 /две/ лица, да имат завършен курс за прилагане на ПРЗ (препарати за
растителна защита) от ІІ категория за употреба, издадено от НСРЗ
(Национална служба за растителна защита).
За доказване на обстоятелството, участникът следва да
представи заверени копия от удостоверения за професионална
правоспособност, както следва:
- за ръководител на ДДД дейности, издадено от Националния
център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/, съгласно Наредба № 3
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от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,
дезинсекции и дератизации;
- за изпълнител на ДДД дейности, издадено от РЗИ, съгласно
Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на
дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- за изпълнител на ДДД дейности, издадено от НСРЗ (Национална
служба за растителна защита) за завършен курс за прилагане на ПРЗ
(препарати за растителна защита) от ІІ категория за употреба на поне
двама от наличния персонал.
2. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от
крайният срок за подаване на офертите или в зависимост от датата на
която е учреден или е започнал дейността си, минимум 3 (три) договора за
извършване на ДДД дейности. Придружени с минимум 3 (три) препоръки
за добро изпълнение.
За доказване на горното обстоятелство се представя списъкдекларация на основните договори за извършване на ДДД дейности през
последните три години с посочване на датите, стойностите и
получателите на услугата. Под изпълнени договори се имат предвид
такива, чието изпълнение е приключило през посочения период,
независимо от датата на сключването (Приложение №6).
Доказателството за извършената услуга се предоставя под
формата на удостоверение, издадено от получателя или от
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за изпълнението на услугата.
Изисквания за качество:
1. Участникът да притежава внедрена система за управление на качеството
ISO 9001, 14001 и 18001 или еквивалент с обхват извършване на ДДД дейности.
За доказване на това изискване участникът представя: Заверено
копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001,
14001 и 18001 или еквивалент с обхват извършване на ДДД дейности.
2. Кандидатите следва да представят сертификат за произхода на
използваните препарати, за които има такъв /или санитарни разрешителни и
лист за безопасност/, като представят към предложението тяхно фотокопие и
превод на български език.
Използваните препарати трябва да бъдат сертифицирани, ниско
токсични, не замърсяващи околната среда и не увреждащи здравето, с широк
спектър на действие и дългосрочна ефективност.
VІІI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА
ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
Критерий за оценка на офертите в настоящата процедура е
„икономически най-изгодна оферта”.
І. Показатели за оценка на офертите:
1. Цена за дезинсекция за 1 кв.м. /К1/, с тежест на показателя в
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комплексната оценка 40 %;
2. Цена за дератизация за 1 кв.м. /К2/, с тежест на показателя в
комплексната оценка 30 %;
3. Цена за дезинфекция за 1 кв.м. /К3/, с тежест на показателя в
комплексната оценка 20 %.
4. Цена за дезакаризация за 1 кв.м. /К4/, с тежест на показателя в
комплексната оценка 10 %
ІІ. Методика за определяне на комплексната оценка
Оценката на постъпилите оферти ще се извърши по следната формула:
КО=К1 + К2 + К3+К4, в която
КО – комплексна оценка на съответния участник, максимално 100 точки
К1 с тежест 40 % (40 точки) – Цена за дезинсекция за 1 кв.м.;
Кандидатът, който предлага най-ниската цена за дезинсекция на кв.м.,
получава максималния брой от 40 точки. Останалите кандидати получават
точки, формирани по следния начин: най-ниската цена се дели на
предложената от съответния кандидат цена и резултатът се умножава по
тежестта на показателя като абсолютна стойност 40.
К2 с тежест 30 % (30 точки) – Цена за дератизация за 1 кв.м.;
Кандидатът, който предлага най-ниската цена за дератизация на кв.м.,
получава максималния брой от 30 точки. Останалите кандидати получават
точки, формирани по следния начин: най-ниската цена се дели на
предложената от съответния кандидат и резултатът се умножава по тежестта
на показателя като абсолютна стойност 30.
К3 с тежест 20 % (20 точки) – Цена за дезинфекция за 1 кв.м.;
Кандидатът, който предлага най-ниската цена за дезинфекция на кв.м.,
получава максималния брой от 20 точки. Останалите кандидати получават
точки, формирани по следния начин: най-ниската цена се дели на
предложената от съответния кандидат цена и резултатът се умножава по
тежестта на показателя като абсолютна стойност 20.
К4 с тежест 10 % (10 точки) – Цена за дезакаризация за 1 кв.м.;
Кандидатът, който предлага най-ниската цена за дезакаризация на кв.м.,
получава максималния брой от 10 точки. Останалите кандидати получават
точки, формирани по следния начин: най-ниската цена се дели на
предложената от съответния кандидат цена и резултатът се умножава по
тежестта на показателя като абсолютна стойност 10.
Лицата се класират съобразно получената от тях комплексна оценка,
като на първо място е офертата, получила най-висока комплексна оценка.
Забележка: Предложенията на кандидатите по отделните критерии
трябва да са различни от 0 /нула/ лева. Цените се изразяват в български лева
без ДДС до вторият знак след десетичната запетая.
Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на
обществената поръчка.
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Ценовото предложение на участника следва да бъде изготвено съгласно
приложения Образец, като максимално допустимата стойност на поръчката е в
размер на 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС.
ІX. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 90 дни от датата на изтичане срока за
получаване на офертите.
Х. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ:
1. Участниците следва да представят оферти в посочения от възложителя срок,
в сградата на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, Централно управление, с адрес:
гр. София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет.5, „Деловодство”.
2. Офертите се представят като писмено предложение и трябва да съдържат
следната информация:
2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (в оригинал).
2.2. Оферта – по образец ( Образец № 2);
2.3. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:
Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за
самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е
чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в
официален превод*.
* "Официален превод", съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителните
разпоредби на ЗОП е превод, извършен от преводач, който има сключен
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални
преводи”.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице – документ,
подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият обединението.
2.2. Пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в
процедурата, в случай че офертата не е подписана от управляващия и
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;
2.4. Доказателствата, посочени в раздел VII, с които участникът доказва, че
отговаря на изискванията на възложителя, посочени в същата точка. Към тях
се попълват и справка - декларация по образец ( Образец № 6)
2.5. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката – (Образец № 3);
2.6. Ценово предложение – по образец ( Образец № 4); поставено в отделен
запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
2.7. Административни сведения за участника - по образец ( Образец № 5);
2.8. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП – по образец ( Образец № 7);
2.9. Декларация по чл. 56, ал. 1,т.12 от ЗОП – по образец ( Образец №8);
2.10. Декларация по чл. 56, ал. 1,т.8 от ЗОП – по образец ( Образец №9);
2.11. Декларация за участие на подизпълнител – ( Образец № 10);
2.12. Декларация от обединение – ( Образец № 11);
2.13. Проект на договора ( Образец № 12) – непопълнен, подписан и подпечатан
от участника.
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3. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от
надлежно упълномощено/и за целта лице/а, като в офертата се прилага
пълномощното от управляващия и представляващ участника.
4. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът
записва „Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на
участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
5. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата
така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в
срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на
офертите е за участника.
6. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер,
датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ
регистър, за което на приносителя се издава документ.
7. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след
изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и
посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра.
При непредставяне на изискуемите документи участникът се
отстранява от участие в поръчката.
ХI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
С класирания на първо място и определен за изпълнител участник,
възложителят ще сключи договор с период на изпълнение, обхващащ
предоставяне на Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за
нуждите на „ УОС” ЕАД за срок от 12 / дванадесет/ месеца.
Условия за сключване на договор за обществена поръчка:
Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да
представи:
1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на
договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума,
внесена по сметка на „УОС” ЕАД – IBAN – BG 75STSA93000008964644, BIC код:
STSABGSF, при банка ДСК-ЕАД или банкова гаранция. При предоставяне на
банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна,
неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят
заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на
обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 20 (двадесет) дни
след изтичане на срока за изпълнение на договора. Разходите по откриването и
поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният
изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване
на гаранцията, така че размерът на получената от възложителя гаранция за
изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура;
2. Документи удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 от
ЗОП –Свидетелство за съдимост;
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП;
4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;
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5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от
упълномощено лице.
6. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката, който е
осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;
б) подкуп по чл. 301- 307 от НК;
в) участие в организирана престъпна группа по чл. 321 и 321а от НК;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;
д) против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.
7. Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от
ЗОП се прилагат, както следва:
а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон,
без ограничено отговорните съдружници;
в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от
Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от
Търговския закон;
е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват участника;
з) в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива;
когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася
само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
8. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката:
а) при който лицата по т. 2., са свързани лица с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
б) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва
да отговаря на изискванията по т. 1, т. 2 и т. 3 в държавата, в която е установен.
ХІI. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „Ученически отдих и
спорт” ЕАД, гр.София, бул. „Цариградско шосе” №125, бл.5, ет.5.
ХІІI. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА:
Димитър Каменски юрисконсулт 02- 973 33 28

