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Този документ е създаден по проект „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива 

пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“, в изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-
2.033-0005-C01, с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗММ-Златоград АД и при никакви обстоятелства не 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

РЕШЕНИЕ 

№ 02 / 21.02.2020 г. 

за откриване на процедура „Избор с публична покана“ 

На основание чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл. 2 от Постановление 160 от 1 юли на Министерски 

съвет и във връзка с провеждане на процедура „Избор с публична покана“ в изпълнение на 

административен договор за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.033-0005-C01, финансиран по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чрез ВОМР, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 

процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково-Златоград, ИК 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“ 

ОТКРИВАМ 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:  

1. Предмет на процедурата: “Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на 

обработваща машина за производство на ротационни детайли, включващо: 1 брой Струг с 

цифрово-програмно управление (ЦПУ)”, в изпълнение на проект „Подобряване на 

производителността и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-

Златоград АД“, АДПБФП BG16RFOP002-2.033-0005-C01, финансиран по Оперативна програма 

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

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ 

Кирково-Златоград, ИК 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията 

на МИГ Кирково-Златоград“. 

2. Вид на процедурата: избор с публична покана по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ. 

3. Срок за подаване на оферти: от 26.02.2020 г. до 05.03.2020 г.  

4. Дата на отваряне на офертите: 06.03.2020 г. / 10:00 часа, адрес: гр. Златоград, бул. България 4. 

5. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) 

6. Одобрявам следните документи за участие в процедурата: 

 Публична покана; 

 Изисквания към офертите; 

 Образец на оферта, вкл. съставните и части: техническо и ценово предложение; 

 Техническа спецификация; 

 Методика за оценка на офертите; 

 Образец на Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.; 
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