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СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Проект – „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход на мобилността на 
работната сила в трансграничния регион Румъния – България“, 16.4.2.054, еMS 
ROBG-131 
 
Програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 
 
Бенефициент:  
 

Официално 

наименование: 

Европейски информационен център 
 

Адрес 
Велико Търново, площад Център 2, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, 

корпус 5, каб.510 

Лице за контакт Теодора Калейнска, председател на УС 

Телефон 062-605060; 0888-338908 

Електронна поща office@europeinfocentre.bg 

Интернет адрес www.europeinfocentre.bg 

 
 

Във връзка с изискванията на чл. 2, ал.7 на Постановление №160 на МС от 01.07.2016г. 
за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 
договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на 
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, Европейският информационен център - Велико Търново публикува следното 
публично съобщение за набиране на ценови предложения.  
 
Предмет: 
„Наемане на лек автомобил“ в рамките на проект „Обединени за общ пазар на труда: 
интегриран подход на мобилността на работната сила в трансграничния регион 
Румъния – България“  
 
 

 

www.interregrobg.eu 
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Описание на услугите:  
 

- Наемане на лек автомобил, който да бъде използван за придвиждване при 
изпълнение на заложени дейности по проекта. Изпълнението на тези услуги 
е съгласно планирания времеви график на проектните дейности, който ще 
бъде предложен при сключването на договора.   

 
Автомобил  

- в добро състояние на техническа изправност и обезопасеност спрямо 
българското законодателство и утвърдени държавни стандарти;  

- стандартен клас/среден клас; 
- произведен след 2010година; 
- бензин/дизел; 
- с климатик; 
- платени всички изискуеми такси – застраховка, пътни такси, винетка, 

данъци – налични;  
- наличието на пълно Автокаско е предимство; 

- със задължително пълно оборудване, съгласно ЗДП и ППЗДП 

- гуми, съобразени със сезона и покриващи ЗДП и ППЗДП. 
 
Срок за изпълнение на услугите: 

До 30.05.2018 година.  
 
Начин на плащане:  
Предвижда се Възложителя да извърши плащанията към Изпълнителя поетапно след 
извършване на определен етап от услугата. Всеки етап, и съответно плащане към 
него, се осъществява на основата на приемане на изработеното, подписване на 
приемо-предавателен протокол от двете страни и представяне на фактура, в която да 
бъде вписан текста „По проект „Интегриран подход за трудова мобилност в 
транграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054, финансиран по 
Програма Интеррег V-A Румъния-България“. Плащането се извършва по банков 
път.Срокът за превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя в български 
лева е до 5 дни след извършване на услугата. 
 
Общ обем на поръчката – 56 наемни дни при представен график проектни дейности 
при сключването на договора. 
 
Прогнозна стойност: 

До 4392,73 лева без ДДС., максимум наемна цена на ден – 78,23 лева без ДДС 
 
Краен срок за подаване на ценовите предложения: 

30 Юни 2017г., 17 часа 
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Начин на подаване на ценовите предложения:  

Кандидатите следва да представят ценовите си предложения по електронен път 
на адрес E-mail: office@europeinfocentre.bg 
 

 
С избраният кандидат ще се сключи договор за услуги.  

 
За контакт:  

Теодора Калейнска, Председател УС на ЕИЦ, 
Гр. Велико Търново, площад Център – 2, ВТУ, корпус 5, каб. 510; 0888-
338908 
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Eвропейски информационен център – Велико Търново, 19.05.2017 

 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския Съюз. 
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