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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка химикали за фин органичен синтез, на 
биопродукти, стандарти и други реактиви със специално предназначение и интермедиати 

за органичен синтез” 
 

1. Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, 
осъществявани чрез покупка на химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, 
стандарти и други реактиви със специално предназначение и интермедиати за органичен 
синтез. 

Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, както следва:  
Поз. № 1 - Периодична доставка на химикали за фин органичен синтез. 
Поз. № 2 - Периодична доставка на биопродукти, стандарти и други реактиви със 

специално предназначение. 
Поз. № 3 - Периодична доставка на интермедиати за органичен синтез. 

 
Артикулите, предмет на поръчката, се използват за извършване на научно 

изследователската дейност на Възложителя, не се произвеждат за масово потребление 
и точния вид и количество, който би бил необходим за всяко конкретно изследване, се 
установява в хода на изследователския процес. Поради това обстоятелство, към датата 
на обявяване на поръчката конкретните нужди на Възложителя не могат да бъдат 
определени точно. Посочването в техническата спецификация на артикулите по всяка 
от позициите не е изчерпателно. Възложителят предвижда възможност, в зависимост 
от нуждите, които възникват в хода на провеждани изследвания и които не могат да 
бъдат предвидени към датата на обявяване на поръчката, да възлага и доставки на 
други продукти, извън изрично изброените в спецификацията по всяка позиция, 
попадащи в групата на химическите вещества по съответната позиция. 
 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
  2.1. Общи изисквания 
  Всеки участник може да направи предложение за една или повече от позициите, 
като задължително офертата включва комплексно предложение за всички посочени 
продукти от съответната позиция. 
  Срок на доставка – Доставките следва да се извършват след получаване на 
писмена заявка /факс и/или електронна поща/ не по-късно от три седмици, считано 
от получаване на заявката на Възложителя. 

При необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена писмена 
заявка /факс и/или електронна поща/ от Възложителя, в която да се упоменава спешна 
нужда от доставка, срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни. 

Доставките следва да се извършват само за продукти и в количества, посочени в 
съответната заявка. 

Място за изпълнение на поръчката – Институт по органична химия с Център по 
фитохимия – гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 9. Доставката и товаро-
разтоварната дейност се извършва от фирмата доставчик като разходите са за негова 
сметка. 

Условия на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по 
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 10 (десет) дни, след извършена доставка 
и след представяне на следните документи: 

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 
- Приемателно - предавателни протоколи;  
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- Извлечение от официална страница/каталог на производителя, валидна към 
датата на заявката, от която е видна цената на заявения химикал (за химикали, които не са 
изрично посочени в спецификацията, но попадат в групата на химикалите на конкретната 
позиция). 

 
2.2. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от датата на 

сключване на договора. 
 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ПО ТРИТЕ ПОЗИЦИИ: 
1. Всички продукти трябва да бъдат придружени със сертификат, издаден от 

фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и срок на 
годност или дата на срока на годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – 
изпълнител, която ще извърши доставката, се задължава да изиска документ от фирмата - 
производител, с който да докаже годността за употреба на доставения продукт. 

2. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена 
цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с 
оригинални етикети на фирмата - производител. 

3. Срокът на годност на всички химически вещества към датата на всяка доставка 
следва да бъде не по – малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя. 

4. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да 
предостави съответните Информационни листове за безопасност, съдържащи 
информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г.). 

5. Химическите вещества, за които изрично в техническите изисквания на 
възложителя е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани с идентична или 
по-висока от посочената.  

6. Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с посочените в 
техническата спецификация на възложителя. В случай на предложение от страна на 
участника, което се отличава от посоченото в техническата спецификация като обем на 
разфасовката, е необходимо оферираните количества в една опаковка да бъдат по-малки и 
кратни на зададените от възложителя, като общото количество на дадения продукт по 
спецификацията се запази чрез получаване на съответния брой опаковки. В противен 
случай участникът се отстранява от участие по съответната позиция 

7. Доставените химикали трябва да бъдат придружени със сертификат, издаден 
от фирмата – производител от който да са видни техническите им характеристики и да 
представи всички необходими документи, доказващи произход на доставяните химически 
вещества, документи /декларации за съответствие и за качество и др. 

Приложения: 3 бр. таблици в Excel формат - техническите спецификации, в които 
се съдържа пълно описание на техническите характеристики, наименованието, вида и 
количествата на съответните продукти, включени в трите обособени позиции. 



No Наименование на химикала, изискуема химическа чистота (в %) и други технически 
характеристики

Количество в 
една опаковка

1 L−(+)-α-Фенилглицин, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D +155, c = 1 в 1 M HCl 25 г
2 D−(−)-α-Фенилглицин, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D −155, c = 1 в 1 M HCl 25 г
3 (S)-(-)-1-(2-Нафтил)етиламин, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D −21±1, c = 1 в метанол 1 г
4 (R)-(+)-1-(2-Нафтил)етиламин, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D +25±1, c = 1 в метанол 1 г
5 (S)-(+)-Циклохексиламин, 98%, ъгъл на въртене [α]20/D +3.5, слой 25 г
6 (R)-(-)-Циклохексиламин, 98%, ъгъл на въртене [α]20/D -4, слой 25 г
7 (S)-(+)-1-Аминоиндан, 97%, ъгъл на въртене [α]20/D +16.5, c = 1.5 в метанол 5 г
8 (R)-(-)-1-Аминоиндан, 97%, ъгъл на въртене [α]20/D -16.5, c = 1.5 в метанол 5 г
9 (S)-(+)-1,2,3,4-Тетрахидро-1-нафтиламин, 97% 5 г
10 (R)-(-)-1,2,3,4-Тетрахидро-1-нафтиламин, 97% 5 г
11 (R)-(+)-α-Метил-2-нафтален-метанол, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D +38, c = 5 в етанол 1 г

12 (R)-(−)-2-Амино-1-бутанол, 98%, оптична чистота ee: 96% (GLC), ъгъл на въртене [α]20/D -10, слой 5 г

13 (S)-(+)-3,3-Диметил-2-бутиламин, 97% 25 г
14 (R)-(−)-3,3-Диметил-2-бутиламин, 97% 25 г
15 (S)-(+)-2-Амино-1-бутанол, 98%, оптична чистота ee: 96% (GLC), [α]20/D +10, слой 5 г
16 (R)-(−)-2-Амино-1-бутанол, 98%, оптична чистота ee: 96% (GLC), [α]20/D -10, слой 5 г
17 (1R)-(+)-Камфор, 98%, ъгъл на въртене [α]25/D +44.1, c = 10 в етанол 100 г
18 (1S)-(−)-Камфор, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D −43, c = 10 в етанол 5 г
19 (1R)-(−)-10-Камфорсулфонил хлорид, 97%, ъгъл на въртене [α]18/D −33°, c = 3 в хлороформ 5 г
20 (1R)-(−)-Фенхон, 98%, ъгъл на въртене [α]24/D −50.5 (без разтворител) 50 г
21 (+)-Фенхон, 98%, ъгъл на въртене [α]20/D +60±3 (без разтворител) 100 мл
22 (1R,3S)-(+)-Камфорова киселина, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D +46, c = 1 в етанол 100 г
23 транс-4-Хидрокси-L-пролин, ≥99%, ъгъл на въртене [α]20/D -76.5, c = 1 във вода 10 г
24 L-Пролин, ≥99.5%, ъгъл на въртене [α]20/D -85, c = 5 във вода 25 г
25 D-Пролин, ≥99%, ъгъл на въртене [α]20/D +85, c = 5 във вода 5 г
26 (1R)-(-)-Миртенал, 98%, ъгъл на въртене [α]22/D -15, слой 10 г
27 (R)-(+)-Лимонен, >96%, ъгъл на въртене [α]20/D +94, c = 10 в етанол 100 г
28 (S)-(-)-Лимонен, >96%, ъгъл на въртене [α]20/D -94, c = 10 в етанол 50 г
29 L-Пироглутаминова киселина, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D -10.5, c = 5 във вода 25 г

Техническа спецификация към  обособена позиция 2, Периодична доставка на "Биопродукти, 
стандарти и други реактиви със специалнo предназначение”



30 R-Пироглутаминова киселина, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D -10.5, c = 5 във вода 25 г
31 L-Цистеин, >98%, ъгъл на въртене [α]20/D +8, c = 5 в 5M HCl 25 г
32 L-Цистеин хидрохлорид, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D +6, c = 5 в 5M HCl 10 г
33 L-Цистеин метил естер хидрохлорид, 98%, ъгъл на въртене [α]20/D -1.8, c = 10 в метанол 25 г
34 D-Цистеин, 99%, ъгъл на въртене [α]20/D -7.6, c = 5 в 5M HCl 100 мг
35 (+)-Катехин хидрат, >98% 5 г
36 N-Ацетил-D-глюкозамин, >99% 5 г
37 Флуоресцеин 5(6)-изотиоцианат, >90% 250 мг
38 4-Нитрофенил палмитат, >95% 1 г
39 Трибутирин, >98% 25 мл
40 Глицерил триоктаноат, >90% 500 мл
41 Стандартен разтвор на глюкоза; 1 мг/мл 100 мл
42 Универсален комплект от стандарти за протеомика компл
43 Микробиален ДНК стандарт от Escherichia coli 0.3 мкг
44 Микробиален ДНК стандарт от Proteus mirabilis 0.3 мкг
45 Микробиален ДНК стандарт от Pseudomonas Aeruginosa 0.3 мкг
46 Стандарт за аминокиселини 10 мл
47 LB бульон с агар 250 г
48 Агар за растителни клетъчни култури 100 г
49 Бактериологичен агар 250 г
50 Endo агар, за микробиология 500 г
51 Соево-казеинов агар 500 г
52 Агар на Сабуро с 4% декстроза с неутрализатори контактни плаки 100 г
53 VRBD агар контактни плаки 100 г
54 Цитратен агар на Симонс за идентификация на микроорганизми 500 г
55 Агар ленти - CASO Агар 500 г
56 Декстроза Агар от картофи 100 г
57 Манитол агар от дрожди 500 г
58 Агар на МакКонки за микробиология 250 г
59 Бульон на МакКонки 500 г
60 Бульон на Мосел 500 г
61 VRBD-агар за микробиология 500 г
62 Хектоен агар за детекция и изолация на патогенни и чревни бактерии 500 г
63 XT4 агар (база) за микробиология 500 г
64 XLD агар за микробиология 500 г



65 Проназа Е (от Streptomyces griseus) за биохимия 50 ед
66 Eastica van Gieson набор за оцветяване за съединителна тъкан 500 мл
67 Тест за млечна киселина, тест ленти 50 теста
68 MQ тест ленти за окисляемост на мазнини (свободни мастни киселини) 0-3 мг/л 50 теста
69 Калибрационен стадартен сет 3000 IR 0.02 - 10.0 - 100.0 - 1750 NTU 1 сет
70 Комплект за in vitro анализ на полимеризация на тубулин компл
71 Хематоксилин разтвор модифициран по Gill 2 500 мл
72 Триптоза за микробиология 500 г
73 Полиетилен гликол сорбитан монолаурат, за молекулярна биология 100 мл
74 Натриев додецилсулфат, подходящ за електрофореза и молекулярна биология 100 г
75 Реактив на Фолин за определяне на количество на белтък по метода на Лоури, 2N 100 мл
76 Реактив на Брадфорд 500 мл

77
Модифицираната Игъл среда на Дюлбеко с високо съдържание на глюкоза, стерилни, подходящи за 
отглеждане на клетъчни култури 500 мл

78
Фосфатен буфер на Дюлбеко, модифициран, без калциев хлорид и магнезиев хлорид, стерилен, за 
отглеждане на клетъчни култури 1 л

79 Буферен разтвор (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид) 1 л

80
Разтвор на трипсин от свински панкреас, стерилен, съдържащ 25 г/л трипсин и 0.9 % натриев хлорид, 
подходящ за отглеждане на клетъчни култури 100 мл

81 Метилтиазолилдифенил тетразолиниев бромид, подходящ за работа с клетъчни култури, > 97,5% 1 г
82 Тирозиназа от гъби, мин. активност 25 KU/мг сухо вещество 25000 ед
83 Говежди серумен албумин, фракция V пречистен от биотин 100 г
84 Колагеназа от Clostridium histolyticum , >125 колаген разграждащи единици/ мг сухо вещество 100 мг
85 Хемоцианин от Megathura crenulata 50 мг
86 Хемоцианин от хемолимфа на Limulus polyphemus 100 мг
87 Обезмаслено мляко на прах, за микробиологични цели 500 г
88 Панкреатин от свински панкреас, мин, 4 х спецификация на Американската фармакопея 25 г
89 Овалбумин, >98% 1 г
90 Реактив на Брадфорд 500 мл
91 Трис-глицин-SDS буфер 10× концентрат 1 л
92 Етинилестрадиол 3-метил етер (местранол), 99% 500 мг
93 Фетален говежди серум 100 мл
94 Трипсин, разтвор в EDTA, 0.25% 100 мл
95 Сефадекс LH20 50 г
96 Пероксидаза 1000 ед



97 Глюкозооксидаза от Aspergillus niger 1 г
98 Алкохол оксидаза от Pichia pastoris 250 ед
99 Folin & Ciocalteu фенолен реагент, 2М 100 мл
100 Хлорогенова киселина, >95% 1 г
101 Неохлорогенова киселина, стандарт 10 мг
102 Епикатехин, >90% 1 г
103 Калиев бромид за FTIR спектроскопия, >99% 25 г
104 Човешки серумен албумин 100 мкл
105 Лизозим от птичи яйца бял 500 мкг
106 Тиофлавин T 5 г
107 Ацетилхолин естераза 50 ед
108 Ацетилхолин йодид, 99% 1 г
109 Камферол, >97% 25 мг
110 Мирицетин, >96% 10 мг
111 Цианидин хлорид, >98% 10 мг
112 Делфинидил хлорид, >98% 1 мг
113 Малвидин хлорид, >96% 1 мг
114 Нарингенин, >96% 1 г
115 Хесперетин, >95% 5 г
116 Хризин, >97% 25 г
117 Апигенин, >97% 5 мг
118 Дайдзеин, >98% 25 мг
119 Генистеин, >98% 5 мг
120 Протеинов стандарт 5 ед
121 Амфолит, 40% във вода 25 мл
122 Арагоза за микробиология 10 г
123 Дихидрородамин 123, >95% 2 мг
124 Диетилентриаминпентаоцетна киселина за комплексометрия, >99% 100 г
125 3-Морфолиносиднонимин хидрохлорид 25 мг
126 Дихидроетидин, >95% 10 мг
127 Пурпалд, >99% 5 г
128 Нарингин, >95% 25 г
129 Нарингенин, >95% 1 г
130 Ацетилтиохолин, >99% 1 г
131 N-Ацетилневраминова киселина, >95% 25 мг



132 Аминогуанидин хидрохлорид, >98% 25 г
133 4-Нитропфенил-α-D-глюкопиранозид, >99% 1 г
134 α-Амилаза, термично стабилна 10 мл
135 Амилоглюкозидаза от Aspergillus Niger, прахообразна 1 г
136 Фосфатен буфер saline 1 л
137 TWEEN 20 за микробиология 50 мл
138 D-(-)-Хининова киселина, 98% 25 г
139 4- Кафеоилхининова киселина, 98% 10 мг
140 1,5-Дикафеоилхининова киселина, >90% 5 мг
141 3,4- Дикафеоилхининова киселина, >90% 1 мг
142 3,5-Дикафеоилхининова киселина, >95% 1 мг
143 4,5-Дикафеоилхининова киселина, >85% 1 мг
144 Хлорогенова киселина, >95% 250 мг
145 Неохлорогенова киселина, >98% 10 мг
146 Теогалин, >90% 10 мг

147
Други продукти, извън изброените , попадащи в групата на биопродукти, стандарти и други 
реактиви със специалнo предназначение, уточнени в заявката на възложителя
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Or,,@OT" OOA, c EI,IKI31025586, npeAcraBnrBaHo or Eleua,(uuurpona
Kaguftcra, B KaqecrBoro fi ua ylpaBr.rren Ha ApyxecrBoro.

C Hacro.f,[Ioro Bu npeAcraBrMe Harxero rexur,rqecKo rrpeAnoxeHrre 3a I{3rrr,JrHeHrre

Ha o6sseHara or Bac nporleAypa 3a Bb3JraraHe Ha o6rqecrnena flopbrrKa c rrpeAMer:

,,.{ocranxa xr4MuKaJII,I :a Sun opraHuqeH crrHTe3, ua 6uoupoAyKTu, craHAaprr.r 14 Apyru
peaKTI,IBIr cbc crrequanuo rrpeAHiBHaqeHr.re u r,rHrepMeAuarv 3a opraHr,rqeH cuHTe3" - [Ior. 2

- Ilepnoguqua AocraBKa Ha duonpogyxrrr, craHAaprrr rr Apyru pearTlrBrr cbc

cIIeqrraJrHo IrpeAHa3HarreHrre

Btn nprrra c ropenocoqeHara nporleAypa 3a Bb3naraHe Ha o6ulecreeHa [opbrrKa:

1. lexlapupaMe, qe cMe 3ano3Harr.r c ycnoBusra 3a yqacrr.re s o6sseHara or Bac

lopbrrKa. Crrracnu cMe c rflxu rr4 rrp[reMaMe 6e: nr:paxeHur. Irlgurmrennero Ha rropbqKara

ue 6rAe ocbrrlecrBeHo csrJlacHo Bcr,ItrKr.r I43[rcKBaHr4, Ha o6qecrseuara nopbrrra u

TexHlrqecKara cnequ S r.rKarluq ua BsgroN vff e ilfl,.

2. .(er<nap[paMe, qe Bcr.rqKr.r AocraBrH[r npoAyKTu rqe 6rgar npr{ApyxeHr{ cr,c

ceprn(furar, u3AaAeH or (fraprr,rara - npor43BoAr.rreJr, n rofiro .(a r,rMa uocor{eHu: Aara Ha

npoI,I3BoAcrBo I{ cpor Ha roAHocr vtv Aara Ha cpoKa Ha roAHocr. IIpn rtffrcaHa nocoqeH cpoK

Ha roAHocr, ce 3a.qbJlxaBaMe Aa r43r,rcKaMe u rrpeAcraBr.rM AoKyMeHT or $nprraara -
rrporr3BoAr.rreJr, c xofiro Aa AoKaxe roAHocrra ra yuorpe6a Ha AocraBeHufl npoAyKT.

3. .{ocraneHr.rre xrrM[rrrHr4 BerrlecrBa rrle 6rAar B opr{rrrHanHl{, c HeHapy[reHa rlsrocr,
3aTBOpeHU OTTaKOBKU, KOr,rTO La IdllAT 3arrlr4Ta AO [bpBOHaqiIJrHO OTBapfHe r,r C OpUnrHiIJrHr,r

err.rKerr{ na $npuara - npor.r3BoAr{Ten.

4. Cporrr Ha roAHocr Ha BcrlqKpr xr.rMr.rqecKr.r BeulecrBa KbM Aarara Ha BgflSa AocraBKa

nle 6tAe He [o-MiInbK or 70 (ce4eMgecer) ua cro or o6qseuus or rrpor.r3Bo ari"nr.

5. IIpu AocraBKa Ha oflacHrr xrlMr.rqHr.r BeilIecrBa rr flpenaparpr, Iqe Ir
cboTBeTHHre IrlnooprraarlproHHr4 Jrr,rcToBe sa 6esonacHocT, csAbpxarqu un(fop
Hape46ara 3a peAa r.r Hatrr{Ha ua xnacu(furlrapaHe, onaroBaHe u e'ryt

3a:ruqena ran(f oprraauufr Ha ocHoBaHI4eBeqecrBa r.r cMecr.r (O6u. AB, 6p. 68 or 3 1 anrycr 2010r.).
utt.36a, a.lr'3 or 3OII
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6. Xnrrauqecx[Te BelqecrBo, 3a KoI,ITo I,I3pHtrHo B TexHI,IqecKHTe H3I{cKBarr[, Ha

Bb3JIoxLITeJL e [ocoqeHa crelreH Ha qllcrora, rqe 6tAar oSepupaun c u,(eHTr.rqHa r{Jrr,r no-
BI{COKa OT [OCOqeHATa.

7. IlpegraraHl{Te or Hac pa:(paconru ca cro6pa3eHr.r c rocoqeHr.rre B TexHr.rqecKara
cnequQuxaqvs. Ha BB3JIoxI,ITeJrr, a aKo HsKoI,I ce ornuqaBar or flocoqeHoro B TexHl,IqecKara
cuequ$uxallu, Karo o6eu, e o(fepupanzre 6pofi oflaKoBxr.r Aa 6rAar [o-MirnKu H KparHr,r Ha
3a,4aAeHI,ITe or B63JIoxI,ITeJIr, Karo o6qoro KoJrurrecrBo Ha AaAeHrrfl [poAyKT rro
cnequSnrarlnflTa ce 3arra3lr. 

,

8..{ocraneru,Ire xI4MHKanLI rrle 6r4ar npudpyrcenu cbc cepmuQuxam, u3AaAeH or
(fuprraara - npoLI3BoAI{Ten or rofiro La ca BuilHLt TexHr.rqecKr.rTe r,rM xapaKTepHcTu]((]1- u la
npeAcraBx BcI,ITTKLI Heo6xoAIauu .{oKyMeHTr.r, AoKa3Barqu flpor.r3xoA Ha AocraBrHr,rre

* xI{MI{qecKLI BeIrIeCTBa, AOKyMeHTU lAeXnapar\uil 3a ctoTBeTcTBVe v 3a KatIecTBo U Ap.

B cly.rafi, .re 6rAera onpeAeneHuzallznrnHlrren Ha nopbtrKara, rqe flpg(craBr,rM

AoKyMeHTH, neo6xo4uMu 3a rroArrucBaHe Ha AoroBopa cbrnacHo Lr3r.rcKBaE

AoKyMeHTarIilfrTa ga yqacrr,re, B flocoqeHr.rs or Rrsnoxr{TeJr.f, cpoy{ )

flpuroxenut - fipyru /aro e upuloNurvro/:

3a:ru.reua un@oplaaq v$. HaocHoBaHr.re

[ara:28.05.2020

I
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Ao
lnpercropa ua llncurryra ro opraHr.rqHa xuMus c Ileurrp uo SuroxuMrrfl - EAH

TIEHOBO IIPEAJIOXEHI,IE

Ha ,,@OT" OOA - yqacrHuK n o6rqecrneHa rropBrma c [peAMer: ,,,{ocranra xr,rMuKaJrr,r 3a

$zH oprauuqeH cI{HTes, ua 6uonpoAyKTr.r, craH,(aprr.r u rpyrrr peaKTrrBrr cbc cnequaJrHo

lpeAH,BHar{eHLIe H I{HTepMep.raATrz, 3a OpIaHLIqeH CLIHTe3"

IIor. 2 - llepuogllqHa AocraBxa Ha 6uoupogyrru, crauAapru rr Apyrr peaKTHBH cbc
crrerIHaJIHo rrpeAHa3HarreHrre

yBAXAEMII AAMI,I II IOCIIOAA, \

Bra nprsra c o6xnenara flpoqe,(ypa 3a Bb3JraraHe na o6ulecrBeHa rropbqra, cJreA Karo ce

3ano3uaxMe c AoKyMeHTaIII,IflTa 3a yqacrue, r{3ucKBaHr4flTa Ha Brsnoxureilfl, Lr cnequ([urara ua
Bb3JlaraHara AocraBra, rlpeAnaraMe Aa r,r3rrbJrHr,rM o6uecrseHara [opbrrra c roperrocoqeHufl
npeAMer, rrppr cJreAHr,rrc QuuaucoBu ycroBr.rs :

,{ocranrcara Ha peaKTrrBrrre, Kolrro ca [ocoqeHrr B cnequQnrcaqlrflTa rr rleHoBoro
npeAJroxeHlre ue ce rr3BbprrrBa no [ocoqeHlrTe eA[H[rrHrr rleHrr

I{euonoro upeAJIoxeHI,Ie e 3a rlocoqeHr.rre n cuequSr.rKarlrrflTa xr,rMr{Kzurr{ u e ctodpaeeuo c
euda, vucmomama u paedacodxama/o1eua ua npodyxmume, onucauu e mexuurtecrcama

.{erlapupaue, qe ce 3aAbJIxaBaMe Aa AocraBflMe npo4yxrr.r/aprr.rKynr,r, Ko}rro He ca
I,I3pI,IrIHo us6poeuu n cnequouKallrlrra, Ho rronaAar B rpynara Ha xr,rMr,rKilJrr,rre rro flocoqeHara
rIo3HIII,Ig, HsMa Aa HaABuIIraBar c IIoBeqe or 15 o/o genure, o6sseHra na oSnqnanuata crpauullal
KaTIIJIOT Ha rrpoI,I3BOI.ilTeilfl, BanLrAHr,r KbM AaTaTa Ha AOCTaBKaTa.

[ara27.05.2020 r.

3a-[u.{eHa ran$opuauvfl Ha ocHoBaHI'Ie

ur.36a, an.3 or 3OfI

flpe4loNenrrero, HanpaBeHo B Hacroflrrlara rIeHoBa oSepra, ule ocraHe rrpe3

qenu, cpoK Ha AoroBopa ga o6ulecrBeHara nopbrrra r.r e

yqacrr{e B nporleAypara 3a Bb3JrataHe na o6qecrBeHa
o6qecrseHure [opbrrKr,r.

(Ereua )
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