
         

 

 

 

                                                                                                     Водено от общностите местно развитие 

                                            Местна инициативна група Белене-Никопол 
   

  
 

 

 

 
 
 

 

 

Проект  № BG16RFOP002-2.022-0001-C01, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 

на документа се носи от „Енеркемикал“ ООД и при никакви обстоятелства не може да 

се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган 
 

РЕШЕНИЕ 

№1/02.03. 2019 г. 

 

На основание чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с 

провеждането на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител в 

изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.022-0001-

C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

РЕШАВАМ: 

Да се открие процедура чрез ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгласно чл.50, ал.1 

от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. при следните условия: 

1. Предмет на процедурата- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

вертикална триосна фрезова машина, тръбоогъваща машина с форма и 

контраформа с диапазон на огъване на тръби от черни стомани до 2“GASх4 и 

почистваща техника- пароструйка в „Енеркемикал“ ООД по 3 (три) обособени 

позиции: 

2. Обособена позиция 1:Вертикална триосна фрезова машина-1 бр. 

3. Обособена позиция 2:Тръбоогъваща машина с форма и контраформа с диапазон 

на огъване на тръби от черни стомани до 2“GASх4-1 бр. 

4. Обособена позиция 3: Почистваща техника- пароструйка- 1 бр. 

5. Срок и начин за подаване на оферти- офертите се подават чрез ИСУН 2020 

(https://eumis2020.government.bg) от 23.05.2019 до края на деня на 31.05.2019 г. 

6. Дата на отваряне на офертите- 03.06.2019 г., 10,00 часа; 

7. Място на отваряне на офертите- гр. Белене, ул. „България“ №74 

(административен офис); 

8. Одобрявам следните документи за участие в процедурата: 

- Публична покана; 

- Методика за оценка на офертите; 

- Образец на оферта, вкл. съставните й части- техническо и ценово 

предложение; 

- Изисквания към офертите; 

- Техническа спецификация; 

- Образец на декларация на кандидата по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 

г.; 

https://eumis2020.government.bg/
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- Проект на договор. 

 

 

 

 

Бенефициент:______________________ 

Ивайло Георгиев- Управител 


